
 Katarina Andersson,  Karin  Brasch

                Utformandet av "fritidspeng"
       en fallstudie av Täby kommun

 
 
 
 
 
 
 

  

2001:187

EXAMENSARBETE

Ekonomprogrammet C-nivå

 

 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Ekonomistyrning

2001:187 • ISSN: 1404-5508 • ISRN: LTU-SHU-EX--01/187--SE



2001-08-27 
 
 
 
  

EKONOMPROGRAMMET  

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 
Avdelningen för Ekonomistyrning 

C-NIVÅ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTFORMANDE AV ”FRITIDSPENG” 
 
 
 

- EN FALLSTUDIE AV TÄBY KOMMUN 
 
 
 
 

                                 
                                

 
 

Katarina Andersson 
Karin Brasch

 

EXAMENSARBETE 



Förord 
 

 

 

Förord 
 

etta examensarbete omfattar 10 poäng och utförs för att erhålla kandidatexamen vid 
Luleå Tekniska Universitet, företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning. 
Uppsatsen vänder sig till främst till Täby Kommun, men även till andra kommuner 

som vill decentralisera sin styrning av kommunala frivilliga aktiviteter. Vi hoppas att denna 
uppsats ska komma till stor nytta, med tanke på att det inte finns några tidigare studier inom detta 
område. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt oss under detta arbete.  
 
Speciellt vill vi tacka vår handledare Mats Westerberg vid avdelningen för ekonomistyrning, 
Luleå tekniska universitet, för den tid han ställt till vårt förfogande i form av goda råd och 
konstruktiv kritik. Vi vill även tacka Lilian Eriksson som gav oss uppslaget till denna uppsats och 
även varit oss behjälplig under uppsatsens gång. 
 
Vi vill slutligen tacka de respondenter som snällt låtit sig intervjuats och därmed givit oss 
möjlighet att genomföra detta arbete.  
 
 
 
 
Luleå, 2001-06-05. 
 
 
 
 
 

 
Katarina Andersson    Karin Brasch 
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Sammanfattning 
 
I framtiden är det medborgarna och inte de politiska församlingarna och deras förvaltningsorgan, 
som ska ha det största inflytandet. Vid en övergång från central styrning till ett ökat inflytande för 
medborgarna krävs ett upprätthållande av balans i styrningen, vilket är något som är centralt i den 
här studien. (Muhlenbock, 1999) 
 
Det finns i kommunerna ett stort behov av att få utvecklas efter egna lokala förutsättningar. 
Samtidigt som detta förnyelsearbete kräver tydlighet och stark ledning innebär det även en 
decentralisering av ansvar till den enskilda medborgaren. Undersökningen av en kultur- och 
fritidspeng skulle innebära en decentralisering av ansvaret till den enskilda familjen. Avsikten är 
att skapa samma ekonomiska förutsättningar för alla barn och ungdomar, som i samråd med 
föräldrar, väljer vilken verksamhet man vill ägna fritiden till. Vårt intresse för området landade i 
följande syfte; Identifiera problem och möjligheter med en mer decentraliserad styrning av 
kommunala frivilliga aktiviteter samt utforma en grundläggande handlingsplan för 
decentraliserad styrning av medborgaraktiviteter inom kommunal verksamhet.  
 
För att uppnå detta syfte genomfördes en fallstudie i Täby Kommun. Fallstudien innefattade 
kvalitativa data då vi utförde fem personliga intervjuer. Den empiriska undersökningen visade på 
både problem och möjligheter med en mer decentraliserad styrning. Dessa problem och 
möjligheter har gjort att vi som författare har haft svårigheter med att ta ställning om idén med en 
fritidspeng. Vi föreslår därför en kombination av det gamla och det nya systemet och inte ett 
totalt systemskifte. Trots allt tror vi ändå att en fritidspeng medför en viss rättvisa då de barn och 
ungdomar som tidigare inte kommit i åtnjutande av något bidrag nu får det. Avslutningsvis anser 
vi även att pengen bättre speglar den verklighet vi lever i idag. 
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Abstract 
 
In the future it is the citizens and not the political parties that sho uld have the biggest influence. A 
changeover from central management to an increased influence for the citizens requires a 
maintained balance in the management - this is of big importance in this study.  
 
There is a great need in the cities today to develop according to their own local conditions. While 
this change requires clear and strong leadership it also means a decentralization of responsibility 
to the private citizen. The investigation of a “culture- and a spare time money” would mean a 
decentralization of the responsibility to the families. The purpose is to create the same economic 
conditions for all children and youths. Together with their parents they should decide what they 
want to do in their spare time. Our interest in this field was concentrated on; identifying problems 
and opportunities with a more decentralized management of voluntary activities that the 
community offers. We also want to formulate a fundamental line of action for decentralized 
management of activities for the citizens of a community. 
 
For the purpose of this thesis, a case study was made in Täby. The case study included qualitative 
data, as we conducted five personal interviews. The empirical research showed both problems 
and opportunities with a more decentralized management. These problems and opportunities have 
made it difficult for us to decide whether the “culture- and spare time money” is a good or a bad 
idea. Therefore, we have suggested a combination of the old and the new system and not a total 
change of system. We believe that a “culture- and spare time money” would bring justice to some 
children that earlier have been treated unfairly. We finally think that the “money” better reflects 
the reality we live in today. 
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1 Inledning 
 

etta examensarbete omfattar 10 poäng på Institutionen för industriell ekonomi och 
samhällsvetenskap, Luleå Tekniska Universitet. Uppsatsen vänder sig till kommuner 
som vill decentralisera sin styrning av kommunala frivilliga aktiviteter. Arbetet är 

utfört som en fallstudie av Täby kommun men vår förhoppning är att även andra kommuner ska 
kunna ha nytta av våra slutsatser. 
 
 
1.1 Bakgrund 
Sveriges kommuner har sedan lågkonjunkturen inleddes i början av 90-talet genomgått en period 
med tuffa ekonomiska villkor. Det har varit en kännbar nedgång och kommunerna har varit 
tvungna att söka nya strategier för att bli effektivare. Idag finns det modeller för såväl Skolpeng, 
Barnomsorgspeng som för Äldreomsorgspeng, men Fritidspeng är ännu ett outforskat begrepp. 
Fritiden är, jämte familj och skola, den viktigaste arenan där ungdomar utvecklar sin identitet, 
sina kulturer och livsprojekt. (Zetterberg, 1998) Fritid är ett av de begrepp som används för att 
bringa ordning och reda på strukturerna i våra liv och skilja ut det ena från det andra, såsom fritid 
från jobb och vila. Forskare har försökt att definiera fritidsbegreppet utifrån en rad olika 
frågeställningar. Är fritiden den tid då man inte förvärvsarbetar? Om man inte har något 
förvärvsarbete, har man då heller ingen fritid? (SOU, 1996:3) Enligt Nationalencyklopedin är 
fritid den del av dygnet och veckan som inte upptas av arbete, måltider och sömn. Sedan slutet av 
1980-talet har stora förändringar skett inom fritidssektorn i kommunerna. En större samverkan 
främst mellan sektorerna kultur, fritid och skola samt i barn- och ungdomsfrågor har utvecklats. 
Sedan 1989 har drygt hälften av landets kommuner slagit samman nämnd och förvaltning för 
kultur och fritid. (Zetterberg, 1998) 
 
Det statliga stödet till ungdomsorganisationers arbete utvecklades mellan 1920 och 1950. Frågan 
aktualiserades i Riksdagen för första gången 1918 utifrån en motion om behovet att motverka 
ungdomars förvildning. Kommunerna har dock ingen lagstadgad skyldighet att ge bidrag till 
fritidsverksamhet utan detta är ett frivilligt åtagande. Bidragsgivningen har sedan 1960-talet i stor 
utsträckning kommit att förskjutas från stat till kommuner och landsting. De nya modeller som 
har utvecklats såsom skolpeng innebär ytterligare en ansvarsförskjutning från kommunen ner till 
den enskilda individen. Under 1960-talets stora utbyggnad av den offentliga servicen, tog 
kommunerna även på sig uppgiften att sörja för kultur-, idrotts- och annan fritidsverksamhet. 
Politiskt tillsatta fritidsnämnder, som ofta kom att domineras av idrottens företrädare, bildades i 
de flesta kommuner. Under denna expansiva period skedde en kraftig utbyggnad av anläggningar 
inom fritidssektorn. (SOU, 1996:3) 
 
Idag fördelar kommuner aktivitetsbidrag till föreningars barn- och ungdomsverksamhet. 
Pengarna beräknas på föreningarnas aktiviteter för vissa åldersgrupper. I vissa fall ges även ett 
lokalbidrag och dessutom ett indirekt bidrag i form av subventionerade lokaler. Detta är den 
gängse modellen att stödja barns och ungdomars fritidsakt iviteter i kommunerna. Alla kommuner 
i Sverige gör i stort sett likadant med vissa variationer beträffande utformningen av själva 
bidraget. Det är alltså politiska beslut som styr och fördelar dessa bidrag. Den enskilda 
människan har under rådande normeringar och resursfördelningar små möjligheter att hitta fram 
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till den verksamhet som just hon vill syssla med. Föreningslivet står idag inför problemet att möta 
de förändringar som sker i samhället och i efterfrågan av fritidsaktiviteter. (Zetterberg, 1998) 
 
Vi vill undersöka hur en peng inom verksamhetsområdet fritid skulle kunna utformas rent 
grundläggande utifrån vissa givna förutsättningar samt identifiera problem och möjligheter med 
en mer decentraliserad styrning av kommunala frivilliga aktiviteter. En fritidspeng skulle 
innebära ett systemskifte från att ge bidrag till föreningar till att ge bidrag till enskilda individer. 
Redan 1996 diskuterades i Täby kommun möjligheten till en kultur- och fritidspeng för 
kommunens barn och ungdomar. Frågan drevs dock inte vidare den gången. Med Skol- och 
Barnomsorgspengens införande och med möjligheten till fritt val inom dessa verksamheter väcks 
åter tanken på en motsvarande valfrihet av sysselsättning för barn och ungdomar, varför en 
kultur- och fritidspeng/check må utredas. Om ordvalet blir ”peng” eller ”check” får utredningen 
visa. (se bilaga 1) 
 
 
1.2 Uppsatsens fortsatta disposition 
Syftet med det här avsnittet är att ge en kortfattad bild av hur uppsatsen är strukturerad. Här följer 
en redogörelse av uppsatsens disposition och en inblick i innehållet i de enskilda kapitlen. För att 
ge arbetet teoretiskt djup kommer relevanta teorier inom de berörda ämnesområdena att 
presenteras i kapitel två. De teorier som är av störst vikt diskuteras sedan i kapitel tre i en 
problemd iskussion som mynnar ut i vårt syfte. Syftet följs av en redogörelse för vilka 
avgränsningar som görs för att arbetet ska bli hanterbart. I kapitel fyra diskuteras och motiveras 
den valda metoden. I kapitel fem redovisas de empiriska resultaten från de genomförda 
intervjuerna för att sedan i kapitel sex analyseras och jämföras med tidigare presenterad teori. I 
kapitel sju redovisar vi våra slutsatser samt för en avslutande diskussion kring den rättvisetanke 
som är syftet med införandet av en fritidspeng. För att klart och tydligt visa för våra läsare hur vi 
valt att lägga upp vår uppsats vill vi sammanfatta och illustrera detta med bilden på nästa sida. 
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Figur 1. Uppsatsens disposition.  
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2 Teori 
 

 etta kapitel innehåller ett av de verktyg som gör att författarna kan tolka och 
analysera det aktuella problemområdet. Teorier kan sägas vara ett antal påståenden 
som försöker säga något om (till exempel beskriva eller förklara) förhållanden i 

verkligheten. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1998) Vårt studieområde är speciellt i och med att 
det är ett outforskat ämne vilket medför att det inte finns någon redan skriven teori om 
”fritidspeng”. Detta bidrog till att vi fick tillämpa annan litteratur som vi ansåg relevant och 
sedan försöka dra paralleller till vårt studieområde. Vi har jämfört vårt ämnesområde med 
lämplig teori men tagit hänsyn till att det som är ”rätt” i den behandlade teorin inte 
nödvändigtvis är det ”rätta” för vårt ämnesområde ”fritidspeng”. Vi kommer att inleda detta 
avsnitt med att presentera en modell över vår teoretiska referensram för att på så vis underlätta 
för våra läsare att se ett samband mellan de teorier som behandlas. 
 
 
2.1 Modell över teoretisk referensram 

 
♦Detta avsnitt behandlar viktiga dimensioner för att uppnå balans i styrningen i en 
organisation. Införandet av en fritidspeng skulle innebära en stor förändring som kräver 
god ledning för uppnåelse av exempelvis effektivitet, stabilitet och samordning. När 
Ewing & Samuelson (1998) resonerar kring styrning betonar de vikten av balans i tid, rum 
och aspekter. Vi har valt att endast behandla de dimensioner vi anser vara relevanta för 
vårt syfte. Balans i tid kan kopplas till fritidspengens inverkan på kommunens möjlighet 
att styra utbudet av aktiviteter på kort och lång sikt. Vidare kan det tänkas att införandet 
av en fritidspeng inte är det mest lönsamma alternativet på kort sikt då stora förändringar 
av detta slag är kostsamma men å andra sidan kanske fritidspengen är ett bättre alternativ 
på lång sikt. Det blir fråga o m en avvägning mellan produktivitet, det vill säga kortsiktiga 
förbättringar, och effektivitet, det vill säga större och långsiktiga förändringar. Det är 
också viktigt att behålla stabilitet i den verksamhet som nu bedrivs det vill säga säkerställa 
att dagens tjänster motsvarar dagens specifikationer och behov. Om det visar sig i Täby 
kommun att de fritidsaktiviteter de erbjuder barn och ungdomar inte motsvarar deras 
preferenser idag, är det en ohållbar situation som talar för en dynamisk förändring såsom 
fritidspeng. Kanske kan en fritidspeng bättre tillgodose barn och ungdomars behov än de 
lösningar som finns idag. Vad gäller balans i rummet har vi valt att behandla dimensionen 
självständighet och samordning. Genom införandet av en fritidspeng uppnås viss 
självständighet då medborgaren själv kan bestämma vilken aktivitet han/hon vill syssla 
med. Å andra sidan kan en decentralisering av detta slag medföra eventuella negativa 
aspekter för kommunen som går miste om samordningseffekter då en central styrning 
frångås.  

 
♦Idag fördelar kommuner aktivitetsbidrag till föreningars barn- och ungdomsverksamhet, 
det är alltså politiska beslut som styr och fördelar dessa bidrag. Detta är den gängse 
modellen att stödja barns och ungdomars fritidsaktiviteter i kommunerna och systemet är 
väldigt centraliserat. Införandet av en fritidspeng skulle innebära en delegering av 
ansvaret till den enskilda familjen. Övergången från central styrning till total 
decentralisering kommer att påverka olika intressenter såsom kommunen och de som 
deltar i aktiviteterna. Ett av kommunens mål med subventioner till fritidsaktiviteter är 
bland annat att befrämja folkhälsan. Frågan är vad som händer med detta mål om 
kommunen släpper taget och inte längre beslutar om vilka aktiviteter som ska stödjas. För 
kommunmedborgarna skulle denna decentralisering som fritidspengen medför leda till 
ökad valfrihet och ansvar. Denna ökade självständighet innebär inte bara fördelar i form 
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av ökad motivation utan kan även upplevas som jobbig för den enskilde indiv iden och 
skapa stress. Det finns således både för- och nackdelar med de båda styrningssätten. 
 
♦Agentteorin är en teoretisk modell som beskriver hur en part (principal) anlitar en annan 
part (agenten) för att utföra vissa tjänster och i och med detta delegerar beslutsfattandet 
till agenten. (Anthony & Govindarajan, 2000) I vår studie ser vi kommunen som 
principalen vilken delegerar beslutsfattandet och ansvaret till den enskilda familjen, 
agenten. Agenten ska sträva efter att uppnå de mål som ställts upp för organisationen. 
Problemet är dock att agenten har egna personliga mål och dessa stämmer inte alltid 
överens med de som organisationen ställt upp. Det finns alltså ett problem med 
målöverensstämmelse. Kommer införandet av en fritidspeng att medföra att kommunens 
mål nås till en högre grad samtidigt som kommunmedborgarnas behov och önskemål 
bättre tillgodoses? Teorin utgår från att individen alltid agerar i självintresse och i vårt fall 
innebär detta en risk att den enskilda familjen ”utnyttjar” systemet på ett ofördelaktigt sätt 
för kommunen. 

 
♦För att lösa problemet med exempelvis bristande målöverensstämmelse kan olika 
kontrollsystem och incitamentskontrakt utformas. I denna studie tror vi att det i första 
hand är incitamentskontrakt som är lämpliga för att lösa problemen. Kommunen kan 
använda olika medel som incitament för att få den enskilda individen att agera i ”rätt 
riktning”, det vill säga i kommunens intresse.  

 
♦Effektivitet handlar huvudsakligen om vilken grad av nytta eller måluppfyllelse som 
åstadkommes. Effektivitet i ett kommunalt sammanhang kan vara: 
1) Förmågan att nå de mål som är satta av den politiska församlingen, utifrån de politiska 
partierna och efter de behov som medborgarna/samhället har (t ex ökad hälsa för 
ungdomar).  
2) Olika verksamheters förmåga att tillfredsställa behovet som medborgarna har (t ex 
önskade fritidsaktiviteter).  
Den yttre effektiviteten kan ses som att de aktiviteter som bedrivs är de som bäst stämmer 
mot kommunens respektive medborgarnas mål. Balansen i effektiviteten ligger i att gamla 
bra aktiviteter behålls medan nya bra aktiviteter tas in. Den inre effektiviteten blir således 
att aktiviteterna bedrivs kostnadseffektivt ur kommunens synvinkel. 

 
♦Vi kommer i avsnittet att redogöra för ett exempel på en delegering från kommunens 
sida till den enskilda familjen, nämligen skolpeng. Vidare kommer vi att dra kopplingar 
till detta exempel utifrån vår teoretiska referensram samt till vårt studieområde fritid. Kan 
man rentav tillämpa dessa tankar om skolpeng inom fritidsverksamhetsområdet?  
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2.2 Styrning med balans och fokus 
Ewing & Samuelson (1998) definierar styrning som alla de åtgärder en ledning medvetet vidtar i 
syfte att öka måluppfyllelsen för ett företag eller en annan organisatorisk enhet såsom en offentlig 
verksamhet. Författarna anser vidare att det gäller att utforma styrningen i ett företag eller en 
organisation så att balans upprätthålls i olika grundläggande avseenden. De lyfter särskilt fram 
behovet av avvägningar mellan beslut i tid, rum och aspekter för att undvika felaktiga 
suboptimeringar. Det vill säga, det en enhet strävar efter på kort sikt kan strida mot bästa 
måluppfyllelse på lång sikt och mål för en del av ett företag kan innebära att hela företaget inte 
når högsta måluppfyllelse.   
 
Det synsätt författarna förespråkar baseras på ambitionen att bidra till att det långsiktiga 
perspektivet tydligt beaktas i styrsystemet. Det gäller således att åstadkomma en sådan balans 
mellan måluppfyllelse på kort och lång sikt att den långsiktiga måluppfyllelsen maximeras. Det 
gäller också att skapa en balans mellan olika styrmedel så att ledningens ambitioner vad gäller 
företagets utveckling inte hämmar de lokala enheternas möjligheter till utveckling. (ibid) 
 
Av de dimensioner som författarna urskilt  för att uppnå en balans i styrningen har vi valt att 
behandla följande: 
 
Balans i tiden   Balans i rummet   Balans i aspekter 
•Kort och lång sikt  •Självständighet & samordning     
•Effektivitet & produktivitet  
•Stabilitet & dynamik  
 
Dimensionerna kan kort beskrivas enligt följande. Att åstadkomma balans i tiden innebär att 
styrmedlen ska väljas så att mål, strategier och handlingar på kort och lång sikt säkerställs och 
genomförs i samklang med varandra. Balansen i rummet ställer krav på styrningen så att mål, 
strategier och handlingar inom olika delar av verksamheten ligger i linje med varandra. Balans i 
aspekter slutligen fångar upp den problematik som ligger i att använda måltal i sådana 
måttenheter att mål, strategier och handlingar på kort och lång sikt utvecklas enligt önskningar. 
(ibid) Balans i aspekter kommer vi inte ytterligare att behandla utan vi fokuserar istället på balans 
i tid och rum.   
 
Dimensionen kort och lång sikt är en huvuddimension för den styrmässiga avvägningen. Den 
uppmärksammas dels som en egen dimension, dels genom att ligga bakom två andra 
dimensioner: de som gäller effektivitet kontra produktivitet samt stabilitet kontra dynamik. Som 
egen dimension gäller det att parallellt använda såväl lång- som kortsiktiga mål i styrningen. För 
att bedöma avvägningen lång – kort sikt är det rimligt att styrsystemet fokuserar på bägge 
perspektiven och därigenom bidrar till att en snäv kortsiktighet undviks. Man måste också se till 
att det långsiktiga målet är realistiskt och inte enbart ett uttryck för ett önsketänkande. (ibid) 
 
Dimensionen effektivitet och produktivitet  utgår också i första hand från ambitionen att undvika 
en kortsiktig suboptimering. Författarnas studier särskilt inom offentlig verksamhet har påvisat 
att ledningen för en verksamhet har en benägenhet att i första hand driva förändringar som ökar 
produktiviteten (kortsiktiga förbättringar) medan större (långsiktiga) förändringar avseende 
effektivitet och struktur försummas. Detta beror på att de kräver beslut vilka särskilt i politiska 
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organisationer kan vara svåra att fatta. Det gäller således att i styrningen uppnå en balans mellan 
större, strukturella förändringar och de produktivitetsmässiga förändringarna. Sambandet mellan 
dem kan ha olika karaktär bland annat beroende på ma rknadssituation. I en stabil eller avtagande 
marknad kräver ökad produktivitet en balanserad minskning av kapaciteten. I en expansiv 
marknad kan med ökad produktivitet antingen kapaciteten vara tillräcklig eller behöva byggas ut. 
(ibid) 
 
Den tredje dimensionen med avseende på tiden handlar om stabilitet och dynamik. Den knyter 
också an till det tidsmässiga perspektivet och ligger nära dimensionen effektivitet och 
produktivitet. Å ena sidan är det viktigt att fastställa vissa aspekter eller värden som 
grundläggande för verksamheten och ha dem som ritmärken för längre perioder. Det kan gälla 
affärsidéer eller egenskaper hos varan eller tjänsten som representerar denna stabilitet. Det är 
också viktigt att behålla stabilitet i den verksamhet som nu bedrivs det vill säga säkerställa att 
dagens produkter eller tjänster motsvarar dagens specifikationer och behov. Inom ramen för 
gällande affärsidé eftersträvas kontinuerligt en ökad produktivitet. Men det är viktigt att kunna 
skilja mellan omständigheter som kan motivera en anpassning inom ramen för befintlig affärsidé 
och strategi och de som motiverar en modifiering av affärsidé och strategi. Man får inte hålla fast 
vid en tradition som visar sig helt ohållbar i en situation där kunderna till exempel har fått helt 
andra preferenser. (ibid) 
 
Nästa dimension gäller den rumsliga avvägningen mellan samordning och självständighet . 
Samordning uttrycker kanske främst ledningens önskemål om en samlad ansträngning för att nå 
de av ledningen preciserade målen och strategierna. Samordning präglas av centralisering. 
Samtidigt är det viktigt att skapa viss självständighet och utrymme för lokala initiativ och 
utveckling. Många motiveras starkt av eget ansvar och möjligheter att påverka den egna 
utvecklingen. Denna kraft hämmas med central styrning och omfattande samordning. Ett annat 
förhållande av betydelse för hur företagen navigerar mellan samordning och självständighet är 
graden av osäkerhet som förknippas med olika faktorer i företagens situation. (ibid) 
 
Förutom att utöva styrning med balans i de dimensioner som behandlats ovan har författarna sett 
att betydande effekter kan erhållas om förbättringar i en viss fråga eller problem fokuseras under 
en begränsad tidsperiod. Genom att fokusera en aspekt under en viss period och sätta som mål att 
hela företaget ska åstadkomma förbättringar i just detta avseende erhålls ett starkt intresse och 
engagemang. Det handlar om styrning med balans och fokus. Styrning i balans är något som sker 
regelbundet och kontinuerligt vilket bidrar till att prägla kulturen i organisationen. En fortsatt 
decentralisering kopplas även bland annat till åtgärder för att säkerställa att medarbetarna har 
erforderliga kunskaper att kunna axla ett vidgat ansvar. (ibid) 
 
 
2.3 Centralisering och decentralisering 
Två aspekter på organisationsdesign är centralisering och decentralisering. Dessa båda begrepp 
ställs vanligtvis mot varandra och man talar om centraliserade och decentraliserade 
organisationer. Enligt bland annat Mintzberg (1983) är ett mer fruktbart angreppssätt att inte 
betrakta begreppen som antingen eller utan man bör hellre se organisationer som mer eller 
mindre centraliserade respektive decentraliserade. Även vid en långtgående decentralisering 
fordras någon form av central styrning för att man ska kunna tala om en organisation. (Brorström, 
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1988) Fördelningen av beslut och befogenheter berör den viktiga frågan om avvägningen mellan 
decentralisering och centralisering av beslutsfattandet i en organisation. Med centralisering 
menas att besluten fattas på ”hög nivå” i organisationen. Vid decentralisering överlåts 
beslutsrätten på lägre befattningshavare. (Bruzelius & Skärvad, 1995) 
 
Genom centralisering kan man tillvarata stordriftsfördelar, undvika dubbelarbete och tillämpa 
enhetliga principer. Ytterligare fördela r med en centraliserad organisation anses ofta vara att en 
långtgående samordning mellan olika organisatoriska enheter kan åstadkommas. Vidare 
möjliggör en hög grad av centralisering en likformighet i beslutsfattandet. En svaghet med att 
beslutsfattande och ansvar är kopplat till ett fåtal personer i organisationen är att dessa kan 
överbelastas med information. Det har visats att ”information overload” leder till att 
beslutsprocessen blir ineffektiv. Besluten försenas och kan dessutom bli felaktiga. (Brorström, 
1988) Decentralisering å andra sidan skapar ofta bättre motivation hos de anställda, ger större 
möjligheter att anpassa organisation och beslutsfattande till lokala förutsättningar och 
förändringar i omgivningen samt ger större utrymme för initiativ, beslut och handling hos 
organisationsmedlemmarna. Att fatta beslut och ta ansvar är motivationsskapande, vilket kan leda 
till en högre effektivitet. (Bruzelius & Skärvad, 1995) 
 
Det finns inga entydiga forskningsresultat, som anger hur en organisation bör vara uppbyggd. 
Emellertid, om man vill åstadkomma snabba förändringar i en organisation, går det lättast att 
göra detta i en centraliserad organisation. Vill man istället att organisationen snabbt ska kunna 
anpassa sig till en föränderlig omvärld, är en decentraliserad organisation att föredra. En 
komplex, osäker och dynamisk omgivning ställer krav på flexibla och snabba beslut. Sådana krav 
går lättare att möta och genomföra om organisationen är decentraliserad. (Rapp & Thorstenson, 
1994) 
 
Både centraliserade och decentraliserade organisationer har fördelar. Det är därför inte 
förvånande att man söker lösningar som ligger någonstans mittemellan dessa 
organisationslösningar. Man talar om decentralisering genom centralisering. Man ser gärna 
relationen mellan den centrala ledningen och de lokala enheterna som en relation mellan en 
uppdragsgivare och en eller flera uppdragstagare. Frågorna koncentreras framförallt till vilken 
information, som uppdragsgivaren ska ha och vilka beslut, som uppdragstagaren ska ta samt hur 
ersättning och kontrakt ska utformas. (ibid) 

2.3.1 Agentteorin 
Den enklaste teoretiska modellen för styrning av människor är den som beskrivs genom 
principal-agentteorin. Modellen beskriver hur olika kontrakt och incitament kan utformas för att 
motivera individer till att uppnå målöverensstämmelse. Teorin utgår från en relation mellan två 
personer, nämligen en principal (uppdragsgivare) och en agent (någon som åtar sig att handla på 
uppdragsgivarens vägnar). Relationen mellan de två parterna är baserad på makt och hierarki; 
principalen är överordnad och styrande medan agenten är underordnad och den som ska styras. 
(Muhlenbock, 1999) En agentrelation föreligger således när en part (principalen) anlitar en annan 
part (agenten) för att utföra vissa tjänster och i och med detta delegerar beslutsfattandet till 
agenten. Utmaningen ligger i att motivera agenten så att denne kommer att vara lika effektiv som 
om denne själv skulle vara uppdragsgivare. (Anthony & Govindarajan, 2000) 
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Kåre P. Hagen (1992) betraktar relationen mellan de två som ett decentraliseringsproblem vilket 
består av två delproblem. Det ena är att agenten alltid har ett informationsövertag i förhållande 
till principalen och kan välja vad hon/han vill informera om. Övrig information är dold för 
principalen. Det andra problemet är att principalen aldrig kan vara säker på att det agenten sysslar 
med gynnar principalens intressen. Agenten ska sträva efter att nå de mål som ställts upp för 
organisationen. Problemet är att de enskilda individerna i organisationen har egna personliga mål 
som de strävar efter/vill uppnå och dessa stämmer inte alltid överens med de övergripande mål 
som ställts upp för organisationen. Det finns alltså ett kontrollproblem, nämligen att alla individer 
agerar i självintresse. Det huvudsakliga syftet med principalens kontrollsystem blir då att se till 
att det råder en hög grad av "målöverensstämmelse" i organisationen. Målöverrensstämmelse 
innebär att de handlingar som individerna i en organisation tar med hänsyn till sitt eget intresse 
även ligger i organisationens intresse. Naturligtvis är det så att perfekt målöverensstämmelse 
sällan råder mellan de enskilda individernas mål och de i organisationen. Detta beror ofta på att 
individerna i organisationen eftersträvar så hög lön som möjligt medan organisationen vidhåller 
att lönerna endast kan uppgå till en viss nivå innan de påverkar organisationens vinst. (Anthony 
& Govindarajan, 2000) 
 
Att styra människor är inte problemfritt och vad principal-agentteorin gör tydligt är problemen 
som uppstår i relationen mellan den styrande och den styrde. Principalen vill få agenten att bete 
sig på rätt sätt så att den förres mål blir uppfyllda. Samtidigt som det finns problem med 
målöverensstämmelse är situationen även präglad av asymmetrisk information eftersom agenten 
antas veta mer än principalen. En notering, när det gäller de perspektiv på styrning som har 
presenterats här, är att de bygger på antagandet om att den styrande har ett medvetet och uttalat 
mål med sin styrning. Styrningen ska resultera i något som är känt både för den styrande och de 
som ska styras. Finns inte detta spelar det ingen roll om parterna har olika tillgång till information 
eller hur agenten beter sig. (Rapp & Thorstenson, 1994) 

2.3.2 Incitament 
Anthony & Govindarajan (2000) hävdar att det finns två sätt att lösa problemen med 
målöverensstämmelse och asymmetrisk information enligt ovan. Dessa är övervakning och 
incitament. Genom att utforma olika kontrollsystem kan principalen övervaka agentens agerande 
och därmed också begränsa det agerande som leder till ökade fördelar för agenten (men på 
bekostnad av principalens intresse). Detta sätt att utöva kontroll är effektivt om agentens uppgift 
är väldefinierad och lätt att övervaka. Om agentens uppgift däremot är svår att definiera och 
övervaka är det lämpligare att använda sig av något slags "incitamentskontrakt". På detta sätt kan 
agenten försöka begränsa de preferenser som skiljer sig åt mellan denne och agenten. Jensen & 
Meckling (1976) framhåller att man genom ett resultatorienterat kontrakt har större möjlighet att 
få uppdragstagaren att bete sig som uppdragsgivaren vill. Desto mer agentens belöning är 
beroende av resultatmått, desto större incitament finns det för agenten att förbättra måttet.  
 
Grinold & Rudd (1987) hävdar att om man vill förändra en individs beteende finns det i princip 
tre skilda instrument att välja mellan. Dessa är hot eller tvång, belöning och övertalning. 
Övertalning är det enda av dessa instrument som har en långsiktig verkan. Man kan säga att 
människan är smart. Hon lär sig snabbt att undvika hotet eller tvånget erhålla belöningen och bete 
sig som förut. Även detta pekar på betydelsen av att förstå uppdragstagarna och deras 
preferenser, när man utformar ersättningsplaner.  
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2.4 Yttre & inre effektivitet 
För såväl företag som samhällsorganisationer gäller effektivitetslagen. Denna effektivitetslag 
omfattar effektivitet såväl i relation till omvärlden – den yttre effektiviteten – som själva 
hushållandet med de resurser som utnyttjas – den inre effektiviteten. Den yttre effektiviteten 
handlar om att göra rätt saker, den inre handlar om att göra dem på rätt sätt. Tillsammans ger de 
två effektivitetsbegreppen organisationens totala effektivitet. Den inre och yttre effektiviteten kan 
i skilda situationer vara olika viktig – men den ena effektiviteten kan aldrig helt kompensera den 
andra. (Bruzelius & Skärvad, 1995)  
 
Under senare år har yttre effektivitet allt oftare kommit att definieras som kundvärde, det vill 
säga i vilken grad företagets prestationer motsvarar kundernas krav. Den inre effektiviteten 
brukar mätas i termer av kostnadseffektivitet och produktivitet och gäller förmågan att hushålla 
med resurser för att producera en viss vara eller tjänst. Den inre effektiviteten är viktig, men 
enligt PIMS, ett forskningsprogram som drivs av Strategic Planning Institute i Boston, svarar den 
yttre effektiviteten i vissa fall för hela 80 % av ett företags totala effektivitet. Det är viktigt att 
göra saker och ting rätt men det är långt viktigare att göra rätt saker. Därför har företagen blivit 
allt mer intresserade av att bevaka, försvara och flytta fram strategiska positioner. Det finns dock 
situationer där företag, tack vare hög inre effektivitet, klarar sig bra trots en relativt sett svag yttre 
effektivitet. I starkt konkurrensutsatta branscher eller branscher där överkapacitet råder, är det 
ofta företaget med den högsta inre effektiviteten som har bäst möjlighet till överlevnad. (ibid) 
 
I en föränderlig omvärld blir det allt viktigare att försvara och flytta fram strategiska positioner, 
vilket kan kräva teknologibyte, organisationsförändringar etcetera. Därför har de ovan 
diskuterade effektivitetsbegreppen kompletterats med förändringseffektivitet. Med förändrings-
effektivitet menas förmågan att i rätt tid och med minsta resursinsats genomföra nödvändiga 
förändringar. (ibid) 
 
 
2.5 Skolpeng 
Den skola som passar alla finns inte. Vi är alla olika. Alla har sin begåvning och sina intressen. 
Vi gör våra val i enlighet därmed, om vi kan. Ett centralstyrt offentligt system kan aldrig 
tillgodose alla önskemål. Därför måste det finnas friare alternativ, både utanför och inom det 
offentliga skolsystemet. Den fristående skolan har något att erbjuda som den centralstyrda skolan 
saknar. Detta skulle leda till ett ökat engagemang och ansvar, till skolor med attraktiva program 
som vill locka eleverna till just deras skola. (MOU, 1991:4) Även Bruzelius & Skärvad (1995) 
anser att ansvar är motivationsskapande och kan leda till en högre effektivitet. Men å andra sidan 
kan man ifrågasätta vad som händer om det blir allt för många skolor på samma ort. Finns det då 
inte en risk att det leder till ineffektivitet? 
 
Attraktiva program är inte bara idrott. För visst borde det finnas språkskolor för den 
språkintresserade lika väl som andra borde kunna satsa på naturvetenskap och humanoria. Visst 
borde det finnas skolor eller klasser som arbetar med särskild inriktning på det konstnärliga 
området. (MOU, 1991:4) Detta stämmer överens med Ewing & Samuelsons (1998) resonemang 
som säger att man inte får hålla fast vid en tradition som visar sig helt ohållbar i en situation där 
kunderna till exempel har fått helt andra preferenser.  
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I Sverige är friare skolor ännu undantag. Frågan om vilken skola ditt barn ska gå i sköts av andra. 
Det har länge saknats en detaljerad handlingsplan för skiftet från en skola som styrs genom 
politiska direktiv till en skola som styrs genom föräldrarnas val. Den kommun som velat ändra 
systemet har därför inte vetat hur man praktiskt kan gå till väga. I början av 
nittonhundranittiotalet presenterades en rapport vars syfte var att fylla detta behov. Rapporten 
innehåller en handlingsplan som är praktisk och användbar i kommuner som vill införa ett så 
kallat "skolpengssystem". Begreppet skolpeng antyder att föräldrarna får ett visst penningbelopp 
av en skolmyndighet och sedan använder detta bidrag för att köpa utbildning till sina barn från en 
skola som säljer sina tjänster på en marknad. Det är dock inte så det system som presenteras i 
rapporten ovan ska fungera. Vad föräldrarna får är inte reda pengar, utan ett löfte från kommunen 
om att den ska betala för barnens utbildning i den skola som föräldrarna väljer. Ibland används 
begreppet "skolkupong". Tanken är att föräldrarna får en kupong som av den valda skolan hos 
kommunen kan lösas in till ett fastställt belopp för att täcka undervisningens kostnader. I Sverige 
behövs ingen kupong eftersom kommunen kan använda personnummersystem för att se till att 
alla barn är inskrivna i någon skola och att pengarna kommer till rätt skola. (MOU, 1991:4)  Då 
skolplikt råder har kommunen inga problem med att skapa incitament likt det Anthony & 
Govindarajan (2000) beskriver. Detta till skillnad från en eventuell fritidspeng, som är ett 
frivilligt åtagande för kommunen, där något slags incitament måste utformas för att få den 
enskilda individen att agera i rätt riktning, det vill säga i kommunens intresse. 
 
Poängen med förslaget ovan är att föräldrarna väljer skola. Grundidén är alltså föräldraavtalet. 
Föräldrarna vet bättre än politikerna och de kommunala tjänstemännen vad för slags skola som 
passar deras barn. Genom föräldraavtalet skapas incitament till "kundanpassning". Därmed höjs 
kvaliteten ur medborgarnas synvinkel. (MOU, 1991:4) Samma resonemang gäller för barn och 
ungdomars fritid då friskolor kan liknas vid föreningar som bedrivs i privat regi. Även Bruzelius 
& Skärvad (1995) betonar vikten av att skapa kundvärde, det vill säga att företagets prestationer 
ska motsvara kundernas krav. Under senare år har yttre effektivitet allt oftare kommit att 
definieras som kundvärde. Men det är inte så stor nytta med rätten att välja skola om alla skolor 
är likadana eller om särskilt efterfrågade skolor inte har möjlighet att expandera för att ta emot 
fler elever. Ett skolpengssystem blir därför inte särskilt verkningsfullt om dess införande inte 
sammanfaller med förändringar inom produktionsapparaten, alltså skolväsendet. Kommunerna 
bör därför uppmuntra till etablering av friskolor. (MOU, 1991:4) 
 
Det är två fel med dagens centralstyrda, monopoliserade välfärdssystem. Dessa fel gäller även 
skolan. Det första är bristen på kundanpassning. Detta fel kan åtgärdas genom att ge kunden – i 
detta fall föräldrar och elever – rätt att välja. På så vis ges skolan nya incitament till 
kvalitetshöjning. Det andra felet är bristen på stimulans till kostnadseffektivitet. 
Serviceproduktionen blir alltför dyr för vad den åstadkommer. Det nya systemet med skolpeng 
innehåller också incitament att hålla kostnader nere. (ibid) Enligt Bruzelius & Skärvad (1995) 
handlar den inre effektiviteten om förmågan att hushålla med resurser för att producera en viss 
vara eller tjänst och brukar mätas i termer av kostnadseffektivitet och produktivitet. Det är viktigt 
att göra saker och ting rätt men det är långt viktigare att göra rätt saker, detta då den yttre 
effektiviteten i många fall svarar för hela 80 procent av ett företags totala effektivitet. Detta 
betyder att även om en skola är väldigt kostnadseffektiv så räcker inte detta om de inte kan locka 
några elever till att gå i deras skola. Det viktigaste för en skola som vill nå en god effektivitet är 
att erbjuda det eleverna och föräldrarna efterfrågar.  
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I samband med införandet av skolpengssystemet bör ytterligare en sak bestämmas, nämligen 
förbud mot föräldraavgifter i friskolor i de kommuner som bestämmer sig för att införa 
skolpengssystemet. Orsakerna till detta utgörs i korthet av två bevekelsegrunder. För det första 
bör friskolorna, som i allmänhet har betydligt lägre kostnader än de kommunala egen-regi 
skolorna, vara prisledande i framtiden. Om de får rätt att ta ut avgifter utöver vad kommunen 
betalar kan denna från skattebetalarnas synpunkt viktiga funktion undergrävas. För det andra bör 
man motverka en tudelning av skolsystemet i en friskolegrupp, där det går barn vars föräldrar vill 
och kan betala för utbildningen, och en kommunskolegrupp för alla andra barn. Rent praktiskt 
kan förbudet utformas på det sätt att kommunerna åläggs att minska sitt bidrag till friskolorna 
med samma belopp som skolan tar ut av föräldrarna. (MOU, 1991:4) En tanke med införandet av 
en fritidspeng är att uppnå rättvisa, det vill säga att alla barn och ungdomar ska få lika stor del av 
kommunens bidrag. Förutsatt att dyra anläggningar fortsättningsvis inte subventioneras, finns det 
då inte även här en risk för tudelning? Detta då vissa aktiviteter kommer att bli förenliga med 
dyra föreningsavgifter och då kan tänkas bli ett privilegium för de barn och ungdomar med 
föräldrar som har råd att betala.  
 
Ambitionen med handlingsplanen som beskrivits ovan är att den ska vara praktisk och användbar 
i kommuner som vill införa ett skolpengssystem. Därför föreslås inte en stor och plötslig 
systemförändring som i ett slag skulle ändra villkoren för både föräldrar, politiker och skolor. 
Denna handlingsplan handlar istället om en gradvis övergång. Förändringen sker i den takt som 
föräldrarna önskar och skolsystemet förmår förnya och reformera sig självt. Vad händer då med 
de skolor som inte får tillräckligt med elever? Likaväl som en del skolor blir eftersökta blir andra 
mindre populära. Intäkterna minskar och skolan får ekonomiska problem. Hur hanteras detta? 
Företeelsen är välkänd från det privata näringslivet. Med skolpengssystemet kommer även 
kommunala egenregi-skolor att utsättas för hotet om underskott och förluster. Förluster är i första 
hand ett problem för ägaren (likaväl som vinster i första hand gynnar just denne). Ägaren har 
ansvaret för att vidta lämpliga åtgärder. Om det är en enskild friskola som får ekonomiska 
problem är det friskolans ägare – vare sig skolan är ett aktiebolag, stiftelse, föräldrakooperativ 
eller något annat – som har ansvaret för att hantera situationen. Om den förlusthotade skolan är 
en kommunal egenregiskola är det kommunen som måste ta sitt ägaransvar. Ägaransvaret utövas 
på precis samma sätt som man gör i privata företag som hotas av förluster. Det finns många 
möjligheter. En är att rycka upp skolan, exempelvis genom att byta ledning och hoppas att den 
nya ska klara av situationen. En annan är att skära kostnaderna. En tredje är att täcka förlusterna 
genom fortlöpande ägartillskott. En fjärde, om allt ser hopplöst ut, är att lägga ned verksamheten. 
(Observera att kommunen som ägare till en skola visserligen kan stänga den men att kommunen 
som ansvarig för skolpliktens efterlevnad måste se till att det finns alternativa 
utbildningsmöjligheter till eleverna, antingen i andra egenregi-skolor eller i friskolor.) (ibid) 
 
Eventuellt kan hotet om underskott och förluster även drabba föreningslivet, speciellt om 
införandet av en fritidspeng blir verklighet. Ett friare val kan innebära att vissa aktiviteter 
efterfrågas framför andra och att vissa föreningar får för få medlemmar för att överleva. Vissa 
aktiviteter är viktiga ur samhällssynpunkt, vem ska ansvara för deras överlevnad?  
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3 Problemområde 
 

 detta kapitel diskuteras de teorier som är av störst vikt i en problemdiskussion som 
mynnar ut i vårt syfte. Efter vissa stycken följer undersökningsfrågor som tillsammans 
utgör en precisering av vårt syfte. Syftet följs av en redogörelse för vilka avgränsningar 

som görs för att arbetet ska bli hanterbart. Kapitlet avslutas med en begreppsdefinition av vad vi 
avser med kommunala frivilliga aktiviteter i denna studie.  
 
 
3.1 Problemdiskussion och undersökningsfrågor 
Styrning är ett begrepp som är centralt i den här studien. Alla försök att styra baseras på någon 
form av föreställningar om vad styrning är, vad organisationer är och hurdana de människor är 
som ska styras. (Muhlenbock, 1999) Den välfärdspolitik som började bedrivas i Sverige under 
1900-talets första hälft baserades på den sociala ingenjörskonstens samhälls- och människosyn. 
Grundbulten i detta tänkande var att makthavarna bättre än medborgarna begrep vad 
medborgarna behövde. Centralt placerade experter ansågs bättre skickade än medborgarna själva 
att styra över hur medborgarna skulle ha det. I ett välfärdssystem som bygger på denna filosofi är 
det naturligt att bygga upp centralstyrda monopolorganisationer för att producera tjänster. Om de 
centralt placerade experterna i departement och myndigheter vet bäst, varför skulle man då tillåta 
andra lösningar än de experterna tänkt ut? (MOU, 1991:4) Det finns en risk med att låta 
medborgarna själva få välja när deras val skulle kunna ge dem sämre välfärd.  
 
Nu utvecklas en helt annan syn på samhället och medborgarna i svensk politik. Den innebär att 
medborgarna är mer kompetenta än centrala myndigheter och byråkrater att bestämma över sina 
egna välfärdslösningar. Kort sagt är det i framtiden medborgarna, inte de politiska församlingarna 
och deras förvaltningsorgan, som ska ha det största inflytandet. Framtidens välfärdssystem 
bygger på denna jämlikhetstanke, men förädlar den genom att ge fullt erkännande åt 
medborgarnas ansvarskänsla och kompetens att själva bestämma över sin personliga välfärd. 
(MOU, 1991:4) Vid en övergång från central styrning till ett ökat inflytande för medborgarna 
krävs ett upprätthållande av balans i styrningen. Denna balans handlar enligt Ewing &  
Samuelson (1998) om avvägningar mellan beslut i tid, rum och aspekter. Avvägningar bör göras 
där det gäller att se till att organisationen inte ensidigt betonar en aspekt på bekostnad av en 
annan. När det gäller formuleringen av mål är det således inte lämpligt att helt fokusera på den 
närmaste framtiden – året. Det kortsiktiga målet bör relateras till önskad och möjlig utveckling på 
längre sikt. En fortsatt decentralisering innebär även att åtgärder bör vidtas för att säkerställa att 
medborgarna har erforderliga kunskaper att kunna axla ett vidgat ansvar. (Ewing & Samuelson, 
1998) Hur kan kommunledningen vid en delegering av ansvar till medborgarna uppnå balans i 
styrningen? 
 
Medborgarna ställer krav på inflytande, medverkan och valfrihet. Delar av det som idag är 
kommunal service måste föras tillbaka till medborgarna. Politikernas roll utvecklas mot 
medborgarna. Medborgarna och deras åsikter måste utgöra grundvalen för partiernas existens. 
Man måste bygga broar mellan medborgare, politiker och anställda. I en situation där 
omprövning av den kommunala verksamheten är en nödvändighet måste en samverkan mellan 
medborgare, politiker och anställda utvecklas. Det ställer krav på en utveckling av kommunernas 
styrsystem, vilket innebär att den traditionella centraliserade synen på styrning frångås. 

I 



Problemområde 
 

 14

(Civildepartementet, 1991:25) En centraliserad styrning utgår från ett hierarkiskt perspektiv där 
en överordnad nivå styr en underordnad nivå. Tanken är att det är den styrande som avgör hur 
styrningen ska gå till, eller väljer styrformer, och i den meningen är kommunen också överordnad 
sina medborgare. (Muhlenbock, 1999) Det finns i kommunerna ett stort behov av att få utvecklas 
efter egna lokala förutsättningar. Samtidigt som detta förnyelsearbete kräver tydlighet och stark 
ledning innebär det även en decentralisering av ansvar till den enskilda medborgaren. 
(Civildepartementet, 1991:25) Delegering av ansvar kan kopplas till principalagentteorin som är 
en modell för styrning av människor. Teorin utgår från en relation mellan två personer som är 
baserad på makt och hierarki. En agentrelation föreligger när en part anlitar en annan part för att 
utföra vissa tjänster och i och med detta delegerar beslutsfattandet till agenten. Utmaningen ligger 
i att motivera agenten att denne kommer att vara lika effektiv som om denne själv skulle vara 
uppdragsgivare. (Anthony & Govindarajan, 2000) Vilka medel kan kommunen använda som 
incitament för att få den enskilda individen att agera i ”rätt riktning”, det vill säga i kommunens 
intresse? 
 
En delegering av beslutsfattandet innebär att kommunen måste göra en avvägning mellan 
samordning som uppnås via centralisering och självständighet som uppnås via decentralisering. 
Samordning uttrycker kanske främst de ansvariga i kommunens önskemål om en samlad 
ansträngning för att nå de av kommunen preciserade målen. Dessa mål kan till exempel vara att 
få ungdomar att motionera minst två gånger i veckan vilket leder till en förbättrad hälsa. 
Samtidigt är det viktigt att skapa viss självständighet och utrymme för personligt initiativ och 
utveckling vilket en decentralisering av ansvaret bidrar till. Denna kraft hämmas med central 
styrning och omfattande samordning. Det gäller att skapa en balans mellan olika styrmedel så att 
kommunledningens ambitioner vad gäller kommunens utveckling inte håller tillbaka de enskilda 
individernas möjligheter till utveckling. (Ewing & Samuelson, 1998) Problemet ligger alltså i att 
hitta en balans mellan å ena sidan kommunens mål och de enskilda individernas intressen och 
mål. Vad händer om kommunen släpper taget om beslutsfattandet och inte längre bestämmer om 
vilka aktiviteter som ska stödjas? Kommer kommunen fortfarande att uppnå sina mål? 
 
Olika undersökningar av barn och ungdomars fritidsintressen, visar att ungdomarnas intressen 
inte alltid stämmer överens med vad politikerna tror vilket medför att de kommunala pengarna 
inte når ut till alla. Dessutom kommer många som idag inte är medlemmar i någon förening 
aldrig i åtnjutande av kommunens bidrag. Det rör sig om dem som går i dansskola, tränar på 
privata gym, ingår i körer, litteraturklubbar, målarskolor eller vad som kan berika deras fritid. 
Möjligheter och hinder skapas på politisk nivå. Kön, klass, ålder, familjestruktur, etnicitet och 
andra faktorer styr våra ”val” av fritidsverksamheter. Med dagens rådande normering och 
resursfördelning finns det inte handlingsutrymme för alla barn och ungdomar att fylla deras fritid 
med just det de vill ha. Kan kommunen med en decentraliserad styrning av frivilliga aktiviteter 
uppnå en bättre målöverensstämmelse? Kan kommunen genom en decentraliserad styrning av 
medborgaraktiviteter uppnå effektivitet? 
 
Det som är i fokus i kommunerna idag är effektivitet. Effektivitet i ett kommunalt sammanhang 
kan vara förmågan att nå mål som är satta av den politiska församlingen samtidigt som man vill 
tillfredsställa behovet som medborgarna har. Kommunerna söker lösningar för att trygga den 
framtida ekonomin. Problemet är dock att demokrati inte alltid är förenligt med effektivitet. 
(Civildepartementet, 1991:25 ) En lösning på problemen skulle kunna vara att utforma en modell 
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för fördelning av de kommunala pengarna, som istället går direkt till individerna - ungdomarna. 
En så kallad kultur- och fritidspeng skulle innebära en fördelning till individer istället för 
aktiviteter. Möjligheten till detta fria val av aktiviteter ska förhoppningsvis leda till att fler 
ungdomar stimuleras till så aktiv sysselsättning som deras fritid medger. Pengen kommer inte 
räcka fullt ut i många fall men en rättvisa uppnås då alla får lika stor del av denna peng, en 
individuell rättvisa. Dagens bidragsregler missgynnar de som inte vill eller kan ingå i en 
bidragsberättigad grupp. Slutligen uppnås en rättvisare fördelning mellan olika aktiviteter med en 
kultur- och fritidspeng. Om en fritidspeng blev aktuell, hur skulle denna då rent praktiskt fördelas 
till den enskilda individen? 
 
 
3.2 Syfte 
Identifiera problem och möjligheter med en mer decentraliserad styrning av kommunala frivilliga 
aktiviteter. 
 
Utforma en grundläggande handlingsplan för decentraliserad styrning av medborgaraktiviteter 
inom kommunal verksamhet. 
 
Nedan följer våra undersökningsfrågor som utgör en precisering av syftet: 

• Hur kan kommunledningen vid en delegering av ansvar till medborgarna uppnå balans i 
styrningen? 

• Vilka medel kan kommunen använda som incitament för att få den enskilda individen att 
agera i ”rätt riktning”, det vill säga i kommunens intresse? 

• Vad händer om kommunen släpper taget om beslutsfattandet och inte längre bestämmer 
om vilka aktiviteter som ska stödjas? Kommer kommunen fortfarande att uppnå sina mål? 

• Kan kommunen med en decentraliserad styrning av frivilliga aktiviteter uppnå en bättre 
målöverensstämmelse? Kan kommunen genom en decentraliserad styrning av 
medborgaraktiviteter uppnå effektivitet? 

• Om en fritidspeng blev aktuell, hur skulle denna då rent praktiskt fördelas till den enskilda 
individen? 

 
 
3.3 Avgränsningar 
Vi kommer att undersöka problemet ur ett kommunalt perspektiv och kommer således inte att 
undersöka enskilda individers intressen eller nuvarande intresseföreningar i den aktuella 
fallstudiekommunen.  
 
Vi har vidare valt att inte ta hänsyn till de offentliga resursernas fördelning till fritidsverksamhet 
ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi kommer därför inte att se på skillnader, i fördelningen av 
fritidsresurserna, mellan ”flickor och pojkar”. 
 
 
3.4 Begreppsdefinition 
Med kommunala frivilliga aktiviteter avser vi aktiviteter inom verksamhetsområdet kultur och 
fritid.  
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4 Metod 
 

 etodavsnittet har till uppgift att ge läsaren en inblick i de valda metoderna. Denne 
ska även kunna ta ställning till om metodvalet är passande. Det ska vara möj ligt för 
andra att upprepa undersökningen och därmed komma fram till liknande resultat. I 

detta avsnitt kommer vi att redovisa de forsknings- och undersökningsansatser som vi anser vara 
mest relevanta för vårt syfte samt ge en presentation av metod för vår  datainsamling. Vi kommer 
även att presentera vårt val av fallstudiekommun och hur vi genomfört litteraturstudien. Slutligen 
kommer vi att diskutera reliabilitet och validitet. Vi har i detta avsnitt endast valt att behandla de 
metoder som legat till grund för vår undersökning.  
 
 
4.1 Forskningsansats 
Ett arbete kan bestå av en deduktiv eller en induktiv ansats. Valet beror på om författaren utgår 
från befintliga teorier och modeller (deduktiv ansats), eller om utgångspunkten är verkligheten 
(induktiv ansats). Vi har i vår uppsats en deduktiv ansats, på grund av att vi utgått i från redan 
skriven teori. Den deduktiva ansatsen innebär att forskaren först behandlar skriven teori, för att 
sedan gå ut i verkligheten och samla in nya data. Därefter går forskaren tillbaka in i teorin för att 
jämföra teori med empiri. Vi har även inslag av ett induktivt synsätt då vissa data bygger på 
förslag och uppfattningar från våra respondenter. Detta medför att den är svår att koppla till vår 
teoretiska referensram. Det är på detta vis vi har genomfört vår studie. (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 1998)  
 
Valet av forskningsansats beror på syftet med det vetenskapliga arbetet och frågeställningens 
karaktär. Beroende på hur problemet preciserats och vilken kunskap som söks, finns det två olika 
sätt att bearbeta och analysera data – kvantitativ och/eller kvalitativ metod. Vanligtvis brukar 
dessa metoder ses som varandras motsatser, men det förekommer att de används i kombination. 
Det kan vara en fördel att kombinera dem då detta kan stärka förtroendet till resultatet och 
resultera i en mer nyanserad och helhetsinriktad bild av det som skall undersökas. (Holme & 
Solvang, 1997) Distinktionen kvalitativ-kvantitativ metod/analys kan betyda en rad olika saker; 
För det första uppfattas skillnaderna ha att göra med mätprecision. Det innebär att data som ges 
en grov skattning är kvalitativa medan data som ges en precis skattning är kvantitativa. Vi anser 
att det är svårt att ge den data som samlats in i vår undersökning en precis skattning eftersom vi 
inte har för avsikt att ”mäta” respondenternas svar utan snarare tolka. För det andra förekommer 
en ståndpunkt som går ut på att skillnaden mellan kvalitativ/kvantitativ har att göra med 
skillnader mellan subjektivt och objektivt. Kvalitativa data anses således vara data som handlar 
om rent subjektiva varseblivningar medan kvantitativa data är data som är objektiva och 
oberoende av subjektiva upplevelser. Det som undersöks i vår studie är individers uppfattningar 
om en viss företeelse och dessa är färgade av deras egna personliga åsikter och värderingar. 
Således är den data som vi samlat in beroende av subjektiva upplevelser och därmed kvalitativ. 
För det tredje förekommer distinktionen mellan kvalitativ och kvantitativ i samband med 
uppdelning i icke-positivism/positivism. Enligt Starrin & Svensson (1994) bygger en positivistisk 
ansats i renodlad form på formell logik och fakta som är resultat av mätningar och experiment. 
Distans mellan forskaren och dennes arbete skall råda och vetenskapen ska vara objektiv. 
Kvalitativa metoder sägs då vara icke positivistiska och kvantitativa metoder sägs vara 

M 
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positivistiska. Då vi i vår studie inte har för avsikt att mäta något eller utföra något slags 
experiment anser vi att vår metod är icke positivistisk. 
 
Vi anser att vi är kvalitativa i vår undersökning enligt resonemanget ovan. Vidare är de 
personliga intervjuer som genomförts kvalitativa i sin ansats och denna ansats stämmer bra 
överens med data som samlats in i vår undersökning då det handlar om individers uppfattning om 
en företeelse, i detta fall utformandet av en fritidspeng. S åväl frågor som svarsalternativ 
kännetecknas av flexibilitet och låg strukturering (Alvesson &  Sköldberg, 1994). Detta anser vi 
är det bästa sättet att få fram de olika uppfattningarna. Ytterligare en anledning till att vi använde 
oss av den kvalitativa ansatsen är att målet med denna ansats är att identifiera eller upptäcka ännu 
icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller innebörder. Detta stämde 
bra överens med vad vi ville uppnå med denna undersökning. Vi tror inte att vi, genom att 
använda en kvantitativ ansats, skulle få fram den breda information vi behöver. 
 
 
4.2  Undersökningsansats 
En undersökningsansats beskriver i vilken omfattning och ur vilken aspekt ämnet belyses. Val av 
ansats innefattar val av vilket omfång en uppsats ska få. Här kan författarna till exempel välja att 
göra undersökningen på bredden, djupet eller över tiden. (Eggeby & Söderberg, 1999) Det finns 
fem olika forskningsstrategier för forskaren att använda sig av. Dessa fem är experiment, survey, 
arkivmaterial, historia samt fallstudier. Var och en av dessa forskningsstrategier är olika sätt att 
samla in och analysera empiriskt data. Varje strategi följer med egna för- och nackdelar och kan 
användas för alla tre undersökningssyften, det vill säga vid explorativ, beskrivande eller 
förklarande syfte. Vad som skiljer de olika strategierna från varandra är tre förutsättningar. Dessa 
tre förutsättningar består av (a) form av forskningsfråga som framställs, (b) den utsträckning av 
kontroll som forskaren har över rådande beteenden samt (c) nivån av fokusering på nutida 
händelser i jämförelse med historiska händelser. Tabell 4.1 visar dessa tre förutsättningarna och 
hur varje förutsättning är relaterad till de fem forskningsstrategierna. (Yin, 1994)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Relevanta situationer för olika forskningsfrågor. Omarbetad modell. Källa:(Yin, 

1994 s.6)  

Forsknings 

strategier  

Form av 

forskningsfråga 
Kräver 
kontroll över 
beteenden? 

Fokusering på 
nutida 
händelser? 

Expriment  Hur, varför Ja Ja 

Survey  Vem, vad, var, 
hur många, hur 
mycket 

Nej Nej 

Arkivmaterial Vem, vad, var, 
hur många, hur 
mycket 

Nej Ja/Nej 

Historia Hur, varför Nej Nej 

Fallstudie  ** Hur, varför Nej Ja 
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Vi har valt att fokusera på en avgränsad analysenhet, nämligen en kommun, och gå på djupet i ett 
enskilt fall. Syftet med vår uppsats är att svara på hur en fritidspeng skulle kunna utformas och 
därför använder vi oss av fallstudietekniken och beskriver vår valda fallstudiekommun så 
ingående som möjligt.  
 
Fallstudier innebär att man undersöker ett fåtal objekt i en mängd avseenden. I undersökningar 
med hjälp av statistisk metod gör man ofta tvärtom, det vill säga, studerar få aspekter men många 
fall. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1998) Vilken typ av frågor forskaren ställer, vilken grad av 
kontroll han har och hur han tänker sig att slutresultatet ska bli, är faktorer som måste tas hänsyn 
till då man ska avgöra om en fallstudie verkligen är det som passar bäst för att undersöka något 
av intresse. En fallstudie är alltså en undersökning av en specifik företeelse, till exempel ett 
program, en händelse, ett skeende, en institution eller en social grupp. Själva fallet är viktigt, 
eftersom det åskådliggör något som är viktigt för företeelsen i fråga och vad den kan innebära. 
Det speciella fokus fallstudier kan ha, gör att denna metod är särskilt lämpad för praktiska 
problem – frågor, situationer eller svårigheter som uppstår i vardagen. (Merriam, 1994) 
 
Slutprodukten i en fallstudieundersökning är deskriptiv, det innebär att beskrivningen av den 
företeelse man studerat är omfattande och ”tät”. Med ”tät” menas att en fullständig och 
bokstavlig beskrivning av den händelse eller enhet som studeras erhålles. En fallstudie ska 
innefatta så många variabler som möjligt och ska beskriva samspelet mellan dem, ofta över en 
längre tidsperiod. Beskrivningen är vanligtvis kvalitativ, det vill säga i stället för att rapportera 
resultaten med hjälp av siffror används i fallstudier ”prosa och litterära tekniker” för att beskriva, 
skapa associationer och analysera situationer. En fallstudie kan skapa nya innebörder, vidga 
läsarens erfarenhet eller bekräfta det man redan visste eller trodde sig veta. (ibid) 
 
Anledningen till att vi valde fallstudie är att fenomenet ”fritidspeng” tidigare studerats men inte 
med samma infallsvinkel. Det har enligt vår kännedom inte genomförts forskning i frågan om hur 
en fördelning av en enskild ”fritidspeng” skulle gå till. Däremot har undersökningar genomförts 
som behandlar jämställdhet mellan könen vad gäller fritidsaktiviteter. Ytterligare motiv bakom 
valet av fallstudiemetod är att denna tenderar att ha ett bredare nät för att samla information, 
medan till exempel experiment och surveyundersökningar vanligtvis har ett snävare fokus.  

4.2.1 Val av fallstudiekommun  
Vi kom i kontakt med en tidigare student vid Luleå tekniska universitet, Lilian Eriksson, som nu 
är kultur- och fritidschef i Täby. Hon gav oss uppdraget att undersöka hur en peng inom området 
fritidsverksamhet skulle kunna utformas rent grundläggande utifrån vissa givna förutsättningar. 
Vi valde sedan det område och de undersökningsfrågor som vi ansåg vara mest intressanta. 
 
 
4.3 Datainsamlingsmetod 
För att uppfylla syftet med uppsatsen genomfördes en inledande litteraturstudie. Data som 
insamlats till uppsatsen är litteratur, artiklar samt information från internet. Sökningen gjordes 
vid Luleå tekniska universitet via databaserna Libris, Bibdia, artikelsök samt olika sökmotorer på 
internet. Sökord som användes enskilt och i kombination med varandra var fritid, 
fritidsverksamhet, ansvarsfördelning, effektivitet, styrning, centralisering, decentralisering och 
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motsvarande ord på engelska. Litteraturstudien utfördes för att skapa en överblick och en djupare 
förståelse för ämnet. 
 
Det finns två typer av data som kan samlas in vid en undersökning. Det första är sekundärdata, 
vilket innebär insamling av data som redan finns genom att andra undersökare har dokumenterat 
informationen. Exempel på sekundärdata kan vara arkivmaterial, databasinformation, tidskrifter 
och så vidare. Data som på egen hand samlas in kallas primärdata, eftersom man själv samlar in 
dem för ett bestämt ändamål. Data måste samlas in eftersom den inte finns sedan tidigare. 
Primärdata kan samlas in med hjälp av observationer, enkäter, telefonintervjuer eller personliga 
intervjuer. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1998)  
 
De intervjuer som genomförts i Täby kommun är fakta insamlat enkom för denna undersökning 
och klassificeras därför som primärdata. Vi valde att använda oss av personliga intervjuer vid 
insamlandet av dessa data. Vår avsikt var från början att intervjua ett jämnt antal respondenter, 
nämligen tre positiva och tre negativa. Tyvärr var det så att en av respondenterna inte ansåg sig 
ha tillräckligt med information och kunskap för att kunna besvara våra frågor, vilket resulterade i 
endast fem personliga intervjuer. Dessa intervjuer skedde på respondenternas arbetsplats. 
Orsaken till att vi valde denna datainsamlingsmetod beror på att den går på djupet och klarar 
svåra frågor eftersom vi kan förklara och vidareutveckla frågorna under intervjutillfället. Innan 
intervjuerna genomfördes valdes de personer som ansågs lämpliga ut och som förväntades kunna 
besvara frågorna på ett tillfredsställande sätt. Urvalet skedde tillsammans med vår kontaktperson 
i Täby kommun, Lilian Eriksson. Önskas ett urval som har sådan sammansättning att vissa 
frågeställningar belyses, går detta urval under beteckningen bedömningsurval. Enligt vissa 
kriterier väljs på förhand undersökningsenheter ut som anses vara av intresse för undersökningen. 
(Lekvall & Wahlbin, 1993) De respondenter som vi valt ut är samtliga verksamma inom området 
fritid och återfinns på olika nivåer inom kommunen. Urvalskriteriet för respondenterna var att de 
skulle vara personer som var positiva men även personer som var mer negativt inställda till 
införandet av en fritidspeng. Detta för att kunna föra ett större resonemang kring för- och 
nackdelar med det nya systemet. När vi påbörjade planeringen av det empiriska arbetet gällde det 
att utforma en genomtänkt intervjuma ll för att erhålla bästa möjliga resultat. Intervjumallen (se 
bilaga 2) innehöll mestadels ostrukturerade frågor (enligt nedan) och utformades med 
utgångspunkt från den genomförda litteraturstudien. Vår handledare, Mats Westerberg, har 
granskat intervjumallen i syfte att komma med förlag och synpunkter. Mikael Björkén och 
Fredrik Lindholm, studenter vid LTU, fick även de ta del av materialet och ge synpunkter på 
intervjumallens uppbyggnad och frågornas tydlighet.  
 
Intervjuer delas vanligen in i tre olika typer, strukturerade, ostrukturerade eller semistrukturerade 
vilket är en kombination av de båda typerna. I en strukturerad intervju är frågor och 
svarsalternativ färdigformulerade. Detta underlättar registreringen av svaren. I en ostrukturerad 
intervju däremot är svarsalternativen inte färdiga och här förekommer ofta att respondenten ges 
chansen att diskutera kring ett brett ämne. Den senare intervjutypen är något vi använt oss av i 
vår datainsamling då vi anser att detta är det bästa sättet att få fram de individers uppfattningar 
om en viss företeelse. Ostrukturerade intervjuer ger respondenten möjlighet att fritt berätta om 
sina uppfattningar om en fritidspeng. Det ger dem även större möjligheter att vidareutveckla och 
kommentera sina svar. Registrering vid intervjuer kan göras på många olika sätt varav ett av de 
vanligaste är att intervjuaren direkt antecknar svaren. I många intervjusammanhang kan 
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bandspelare vara ett bra hjälpmedel eftersom det kan vara svårt att både anteckna och lyssna 
samtidigt. (Carlsson, 1988) Det kan även medföra en risk att den intervjuade känner sig hämmad 
och inte svarar lika uttömmande. Detta upplevde vi inte som något problem i vår studie då våra 
respondenter var mycket frispråkiga personer som gärna delade med sig av sina åsikter och sin 
kunskap. 
 
Att använda sig av frågemetoder kan ske till exempel genom kvalitativa intervjuer eller 
kvantitativa enkätundersökningar. De kvalitativa intervjuerna går att dela upp på telefonintervju 
och personlig intervju. Då undersökaren använder sig av frågemetoder ges det möjlighet till att 
ordentligt kartlägga det verbala beteendet. Insamling av information genom direktkontakt, ”öga 
mot öga” med en respondent kallas för personlig intervju. Möjligheterna till omedelbara 
återkopplingar är ett starkt argument till varför det är en mycket användbar metod. (Zikmund, 
1994) Vi valde som tidigare sagts i denna studie att använda oss av personliga intervjuer då 
denna metod ger goda möjligheter till att införskaffa fördjupad information. Enligt Lekvall & 
Wahlbin (1993) är fördelen med personliga intervjuer framförallt närheten till respondenten, det 
vill säga tolkningen av mimik, gester samt möjligheten till att förklara och förtydliga frågorna vid 
eventuella svårigheter. En nackdel kan vara den i många fall höga kostnad som dessa för med sig. 
Det är betydligt enklare att vid personliga intervjuer skapa ett intresse hos respondenten genom 
yttre betingelser. Dessa kan utgöras av att bland annat uppträda välvårdat, använda sig av 
välformulerade frågor samt vara tillmötesgående.  
 
Inför en intervju kan man välja att delge respondenten frågorna i förväg eller inte. Det kan finnas 
vissa fördelar med att respondenten inte sett frågorna innan intervjutillfället. Dessa fördelar kan 
innebära en större spontanitet till skillnad från om respondenten hunnit förbereda sig och 
tillrättalägga svaren. Vi valde därför att inte delge frågorna i förväg utan vi skickade endast ett e-
mail, där vi kort presenterade vad vi skulle diskutera i intervjun. Vi hoppades på detta sätt att det 
skulle uppstå en diskussion snarare än en förberedd fråga-svar situation. Intervjuerna gick till så 
att en av författarna ledde intervjun under det att den andre förde anteckningar samt fick tillfälle 
att koncentrera sig på att följa upp eventuella lösa frågor. På detta sätt fick vi som intervjuade 
klara roller vilket gjorde att vi inte talade i mun på varandra och intervjun fick en bra struktur. 
Under samtliga intervjuer använde vi oss av en bandspelare för att kunna samla så mycket 
information som möjligt. 
 
 
4.4 Tillvägagångssätt vid empiri och analys 
Vi stod inför en mängd data som på något vis skulle sammanfattas och analyseras. Vi har 
sammanställt och analyserat problem och möjligheter med en mer decentraliserad styrning av 
kommunala frivilliga aktiviteter. Vidare har vi även utformat en grundläggande handlingsplan för 
decentraliserad styrning av medborgaraktiviteter inom kommunal verksamhet. För att få svar på 
vårt syfte ställde vi upp ett antal undersökningsfrågor i problemdiskussionen som vi sedan utgick 
ifrån vid sammanställningen av vårt material. Dessa undersökningsfrågor återkommer i både 
empiri- och analyskapitlen. Utifrån dessa undersökningsfrågor har vi sedan gett svar på vårt syfte 
i det avslutande kapitlet, slutsatser.  
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4.5 Metodproblem 
Vid alla typer av undersökningar uppstår mätfel som kan leda till att resultatet ger en felaktig bild 
av verkligheten. Dessa mätfel kan delas upp i validitet och reliabilitet. Huruvida hög reliabilitet 
kan uppnås i kvalitativa studier är ett omdiskuterat ämne. Mån ga menar att forskaren bör sträva 
efter att nå en så låg reliabilitet som möjligt. Detta då en forskare som upprepar samma studie 
inte bör komma fram till samma slutsatser, då respondenterna bör ha erhållit nya insikter som 
utvecklar deras svar. Det resonemang vi har valt förs av bland annat Merriam (1994) som säger 
att det finns en enda verklighet som kommer att föranleda samma resultat om vi upprepade 
gånger studerar denna verklighet. Vi kommer nedan att presentera de åtgärder vi vidtagit i syfte 
att öka validiteten och reliabiliteten i vår studie. 

4.5.1 Validitet  
Enligt Merriam, (1994) kan validitet delas in i inre och yttre validitet. 
 
Inre validitet handlar om frågan i vilken mån ens resultat stämmer överens med verkligheten. 
Fångar resultaten verkligen det som finns? Studerar eller mäter forskaren verkligen det han/hon 
tror sig mäta? En fallstudieforskare försöker ständigt fånga och skildra verkligheten som den 
upplevs av de människor som finns i denna. För fallstudieforskaren kommer de interna 
bedömningar som görs av dem som studeras eller som befinner sig i situationen ofta att vara mer 
betydelsefulla än de omdömen som utomstående ger.  
 
Vid utformningen av intervjuguiden har vi varit noggranna med att ställa relevanta frågor utifrån 
vårt syfte. Det är viktigt att klargöra syftet med undersökningen, så att vi undersöker det som 
svarar mot syftet. Då urvalet av respondenterna skedde i samarbete med vår kontaktperson på 
Täby kommun, anser vi att vi kom i kontakt med rätt personer som kunde ge oss den information 
som avsågs att mäta.  
 
Validiteten i denna uppsats kan uppfattas som lite problematisk. De personliga intervjuerna 
baseras på en öppen dialog med fria möjligheter till kommentarer. Dessa kommentarer kan leda 
oss som intervjuare in på villovägar, likväl som de kan ge oss en möjlighet till ett utvidgat 
perspektiv på innehållet under intervjun. Vad som kan bidraga till att behålla validiteten på en 
god nivå anser vi vara intervjumallens förtjänst med dess styrda upplägg, det vill säga att 
samtliga respondenter svarade på samma frågor. 
 
Yttre validitet innebär den utsträckning i vilken resultaten från en viss undersökning är tillämpliga 
även i andra situationer än den undersökta, det vill säga hur pass generaliserbara resultaten från 
en vetenskaplig undersökning är? Frågan om generaliserbarhet i en fallstudieundersökning är 
oftast inriktad på huruvida man kan generalisera från ett enstaka fall eller från kvalitativa 
undersökningar överhuvudtaget och i så fall på vilket sätt. De som tolkar yttre validitet intar en av 
två ståndpunkter. Antingen utgår de från att det inte går att generalisera från en fallundersökning 
(och betraktar detta som en begränsning i metoden) eller så försöker de stärka den externa 
validiteten genom att använda sig av gängse urvalsmetoder. Då vi avgränsat oss till att undersöka 
endast en kommun inser vi att detta begränsar trovärdigheten i våra resultat på en generell nivå, 
men vi anser ändå att våra slutsatser kan komma till nytta för andra kommuner som vill införa en 
fritidspeng. Detta då vi tror att förutsättningarna mellan olika kommuner inte skiljer sig så 
mycket åt då alla kommuner idag använder sig av en gängse modell. 
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4.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning ens resultat kan upprepas. Kommer undersökningen 
således att ge samma resultat om den upprepas? Reliabiliteten hos en viss forskningsmetod 
grundar sig på antagandet att det finns en enda verklighet som kommer att föranleda samma 
resultat om vi upprepade gånger studerar denna verklighet. (Merriam, 1994) 
 
Enligt Yin (1994) är målet med reliabilitet att minimera risken för ”brus” och fel i en studie. 
Vidare säger han i enlighet med Merriam (1994) att om en senare forskare följer exakt samma 
procedur som den tidigare undersökaren beskrivit och tillämpat, så ska den senare forskaren 
komma fram till samma svar och slutsats. Ett krav för att den senare undersökaren ska kunna 
upprepa fallstudien är att den tidigare undersökaren har dokumenterat sitt tillvägagångssätt. Utan 
sådan dokumentation kan denne inte ens upprepa sitt eget arbete.  
 
Under de intervjuer som vi genomfört i Täby kommun fanns viss risk för att olika typer av 
mätfel, som till exempel instrumentfel, skulle uppstå. Instrumentfel uppstår om vi ställt fel frågor 
till respondenterna. Detta tror vi oss ha undvikit genom att vi tillsammans med vår handledare vid 
Luleå Tekniska Universitet, Mats Westerberg, gått igenom intervjumallen som vi använt oss av 
vid vår datainsamling. Vi har gett honom möjlighet att komma med synpunkter och förslag. 
Syftet med detta var att få feedback och åsikter om till exempel huruvida relevanta våra frågor 
var samt om vi använt några svårförståliga ord som kunde missförstås. För att ytterligare undvika 
dessa problem fick två studenter vid LTU ta del av materialet och ge synpunkter på 
intervjumallens uppbyggnad och frågornas tydlighet.  
 
Chanserna till att få en hög reliabilitet ökade då vi förde anteckningar samtidigt som intervjuerna 
bandades. Vid intervjuerna var det en av oss som förde anteckningar medan den andra lyssnade 
och förde intervjun. Vi valde att inte delge respondenterna frågorna i förväg. Detta bidrar till att 
de inte hinner förbereda sina svar eller diskutera frågorna med varandra. Detta kan leda till en 
ökad pålitlighet i svaren då respondenterna ger ett svar som stämmer med deras riktiga 
uppfattning. Vidare ökar det även variationen i svaren mellan olika respondenter. 
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4.6  Sammanfattning av metodval 
För att klart och tydligt visa för våra läsare hur vi gått till väga i vårt metodval, vill vi 
sammanfatta och illustrera detta med följande bild. Observera att vi endast visar de huvudsakliga 
tillvägagångssätten i denna modell. 
 

 
Figur 3. Sammanfattning av metodval. 
 

kvalitativ kvantitativ

FO
RS

KN
IN

GS
-

AN
SA

TS

fallstudie survey

UN
DE

RS
Ö
K-

N
IN

GS
AN

SA
TS

experiment

quota sampel bekvämlighets-
urval

bedömnings-
urval

UR
VA

L

sekundär primär litteraturstudie

telefonintervju enkät personlig
intervjuDA
TA

IN
SA

M
LI

N
GS

-
M
ET

O
D

deduktiv induktiv



Empiri 
 

 24

5 Empiri  
 

 detta kapitel presenteras vårt datamaterial. Avsnittet inleds med en kort presentation av den 
valda fallstudiekommunen, Täby kommun. Därefter redovisas den data som samlats in via 
personliga intervjuer. För att respondenternas svar ska bli överblickbara har vi valt att 

sammanställa svaren under de undersökningsfrågor som återfinns i problemdiskussionen. 
Avslutningsvis följer en sammanfattande tabell över de olika respondenternas svar. Vi har valt 
att inte nämna någon vid namn i vår empiriska och analytiska sammanställning, därför är 
namnen som anges nedan figurerade.  
 
 
5.1 Presentation av Täby kommun 
Idag är Täby en modern kommun med god ekonomi och goda utvecklingsmöjligheter. Inte minst 
närheten till Stockholm, vår huvudstad, till skärgård och hav och till Arlanda – den stora 
internationella flygplatsen innebär stora fördelar. Trots att Täby till ytan är en relativt liten 
kommun har den över 60.000 invånare. Det finns god kommunal service, skolor- och 
kulturanläggningar. Täby Kultur och musikskola anordnar konstutställningar, teater, musik-, 
dans-, och filmföreställningar, kulturhistoriska arrangemang samt kulturprogram för förskolan 
och grundskolan samt ansvarar för den kommunala musikskolan. Täby Kultur och musikskola 
handlägger också frågor om kulturpris och kulturstipendier, kommunala konstinköp, 
kulturminnesvård samt bidrag till kulturföreningar och studieförbund. I Täby har man goda 
förutsättningar till en aktiv och meningsfull fritid. Fritidsanläggningarna är väl utbyggda och 
utbudet av organiserade fritidsaktiviteter är stort. (www.taby.se)  
  
Bakgrund till utredningen om en kultur- och fritidspeng/check i Täby 
 
Redan 1996 diskuterades möjligheten till en kultur- och fritidspeng för kommunens barn och 
ungdomar. Frågan drevs dock inte vidare den gången. Med skol- och barnomsorgspengens 
införande och med möjligheten till fritt val inom dessa verksamheter väcks åter tanken på en 
motsvarande valfrihet av fritidssysselsättning för barn och ungdomar i åldrarna 8 till 20 år, varför 
en kultur- och fritidspeng/check ska utredas. Idag kan bidragsberättigade föreningar ansöka om 
aktivitetsbidrag hos kultur- och fritidsnämnden (KFN). Nettobudgeten för kultur- och 
fritidsnämnden år 2001 är 83 786 tkr och i Täby finns det 11 981 barn och ungdomar i åldrarna 8-
20 år som dessa pengar ska fördelas på. (2001-03-30). Det finns för närvarande 70 
bidragsberättigade föreningar, som redovisar cirka 60.000 aktiviteter per år. (se bilaga 2) Ändå 
finns det många ungdomar som aldrig kommer i åtnjutande av nämnda bidrag, då de inte är 
medlemmar i någon bidragsberättigad förening.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I
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5.2 Empirisk insamling 
Anna  – Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden 
Barbro  – Fritidschef 
Cecilia  – Fritidskonsulent 
David  – Resultatenhetschef för Sportcentrum  
Erik  – Resultatenhetschef för Driftenheten 
 
Innan vi sammanställer vårt insamlade material under respektive undersökningsfråga vill vi kort 
kommentera några av respondenternas tankar och reflektioner kring fritid och hur fritidsstödet ser 
ut idag. Målet med fritid är enligt våra respondenter att underlätta för de som bor i Täby att 
bedriva fritid och kulturverksamhet för egen del. Fritid är en viktig del av människors liv och 
fritidsverksamheten kommunen bedriver ska skapa ett mervärde och en ökad livskvalité för 
kommuninvånarna. Vidare ska barnen i kommunen ha möjlighet att kunna komma i kontakt med 
någon förening vilket kan ha en positiv inverkan på hela livet. Samtliga anser att fritidsstödet 
idag inte är rättvist och att det finns många barn och ungdomar som aldrig kommer i åtnjutande 
av något bidrag såsom lokalbidrag eller aktivitetsbidrag. Många gånger drabbar denna orättvisa 
flickor som till exempel rider, dansar och sjunger i kör. Å andra sidan är det vissa respondenter 
som tror att hur man än gör så blir det orättvist på grund av att alla aktiviteter är olika dyra. 
Barbro säger att idag har kommunen valt att ge bidrag till vissa typer av verksamheter, ibland lite 
rent godtyckligt, medan andra verksamheter inte kan få något bidrag. Hon syftar då på att det 
endast är föreningar som kan få dessa bidrag och att det inte ens är rättvist mellan dem. Svaret på 
varför det råder orättvisa även mellan föreningar tror hon beror på att systemet bygger på 
traditioner och har funnits länge. ”Förr var det mest föreningsverksamhet men idag finns det så 
mycket mer.” 
 
Enligt Anna är en tanke bakom införandet av en fritidspeng att idag har kultur- och 
fritidsnämnden ingen lagstadgad skyldighet att driva fritidsverksamhet. Eftersom det inte 
föreligger någon skyldighet så skulle nästa mandatperiod kunna bestämma att man tar bort kultur 
och fritid. Därför vill det till att utredningen om fritidspeng kommer fram till ett beslut som är i 
positiv anda. Det är viktigt att politikerna hinner få igenom beslutet och att det nya systemet blir 
något som familjerna i kommunen tycker fungerar.  

5.2.1 Hur kan kommunledningen vid en delegering av ansvar till medborgarna uppnå balans i 
styrningen? 

Barbro tror att föreningar med få medlemmar och mycket aktiviteter kommer att få svårt att 
överleva vid införande av en fritidspeng. De kommer att tappa pengar eftersom de tidigare fått 
”konstgjord andning” i form av bidrag per aktivitet av kommunerna. Det nya systemet skulle 
istället innebära att pengar istället fördelas efter antal medlemmar. Vidare anser samma 
respondent att det inte är kommunens sak att styra utbudet utan det ska marknaden göra via 
ungdomars efterfrågan. Hon uttrycker det så att ”barnen styr genom vart de går och kommunen 
styr genom fördelning av pengen”. I motsats till detta hävdar David och Erik att man redan idag 
vet vad som efterfrågas och ser på principer och fördelningsnycklar vad som är populärt bland 
barn och ungdomar. Respondenterna uttrycker det så att ”baskunskap och kärlek till vårt yrke gör 
att vi måste hålla oss ajour med vad barn och ungdomar efterfrågar. Önskemålen varierar 
naturligtvis från säsong till säsong men bara för att intresset dalar kan vi ju inte lägga ner en viss 
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aktivitet. Intresset kommer vanligtvis tillbaka. Men för den sakens skull håller vi inte fast vid 30-
åriga gamla traditioner”. 
 
Vidare tror David och Erik inte att ungdomarna kommer att kunna vara med och styra med sin 
efterfrågan då inga nya aktiviteter kan tillkomma. Var ska de nyetablerade få pengar ifrån att 
starta upp sin verksamhet när de inte kan få några pengar förrän de har några medlemmar? De 
redan etablerade föreningarna får ett försprång då inga nya aktiviteter kan tillkomma och detta 
kan leda till att mångfalden minskar på lång sikt. De tycker att ett av kommunens mål bör vara att 
bibehålla den mångfald som finns idag. De anser vidare att det blir svårare för de redan 
etablerade att få pengar över till att investera i något nytt då de måste lägga ner mycket pengar på 
marknadsföring för att överleva. De tror också att det nya systemet måste införas stegvis för att 
föreningarna ska ha en möjlighet att hinna anpassa sig till allt det nya. 
 
Cecilia menar att politiker inte kan undandra sig sitt ansvar utan måste kunna bestämma vilka 
aktiviteter man ska satsa på. ”Om fritidspengen ska vara en besparingsåtgärd bör vi gå igenom 
budgeten och prioritera vad vi ska satsa på framför något annat.” En reflektion från ytterligare en 
respondent, Anna, är att det inte är kommunens sak att tala om vad folk ska göra på sin fritid och 
att denna är smalspårigt inriktad på idrottsaktiviteter. ”Vi skulle aldrig tala om för överviktiga 
herr Svensson att han ska ut i spåret så varför ska vi göra det med barn och ungdomar.” Hon 
anser vidare att föräldrar inte ska styras av politiker utan är förståndiga nog att hantera detta och 
vet vad som är bäst för sina barn. Slutligen hävdar samma respondent att administrativt sett kan 
det nya systemet med en fritidspeng innebära vinster även om det kan ta ett tag. Hon uttrycker en 
förhoppning om att pengen ska medföra att det går jämnt ut. 
 
På frågan om huruvida en fritidspeng kan tillgodose barn och ungdomars behov bättre än de 
lösningar som finns idag råder det skilda meningar. Anna och Barbro som är positiva menar att 
alla barn och ungdomar kommer att kunna ta del av bidraget om de vill och därför tillgodoses 
deras behov bättre. Av de respondenter som är negativa ser dock Cecilia något som kan bli 
rättvisare i och med en fritidspeng och ger följande exempel. I Täby finns ett så kallat 
studieförbund som anordnar studiecirklar och har ett mycket stort utbud av bland annat engelska, 
målning och teckning. Många deltagare i dessa cirklar kommer inte endast från Täby vilket bidrar 
till att förbundet inte kan få något aktivitetsbidrag från Täby kommun. Barn och ungdomar som 
idag är med i studieförbunden är alltså ej berättigade till något stöd. Om en fritidspeng införs 
löses detta problem och det blir mer rättvist. 
 
Samtliga respondenter, utom David och Erik, tror att en fritidspeng är ett bra sätt att få en bra 
balans mellan gamla och nya aktiviteter. Respondenterna uttrycker det så att om systemet läggs 
om till individer istället för till aktiviteter medför det att olönsamma aktiviteter sållas bort. 
Verksamhet som inte efterfrågas kommer att dö ut samtidigt som det leder till en breddning. 
Detta då de som idag inte kommer i åtnjutande av något bidrag nu får ta ”del av kakan” och 
därför väljer att syssla med fler aktiviteter då de nu får en aktivitet bekostad av kommunen. I 
motsats till de respondenter som anser att fritidspengen medför att olönsamma aktiviteter sållas 
bort, påstår David att även om efterfrågan inte finns måste lokalen som aktiviteten bedrivs i ändå 
finnas kvar. Vissa anläggningar kan inte bara stängas, ”även om någon aktivitet i exempelvis 
ishallen tas bort kan vi ju inte riva den. Det måste finnas ett visst spelrum för att den ska kunna 
stå kvar för skolverksamhet som utnyttjar lokalen varje dag året om.” 
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Samma respondent, med medhåll från Erik, uttrycker också en rädsla för att det blir färre av de 
gamla aktiviteterna kvar då det nya systemet innebär att en del aktiviteter slås ut. Samtidigt 
tillkommer inga nya aktiviteter i brist på startkapital och totalt sett innebär detta ett mindre utbud, 
alltså färre aktiviteter. 
 
Anna anser att fritidspengen bör användas främst för aktiviteter inom kommunen men även för 
aktiviteter som i dagsläget ersätts av grannkommuner. “Det är bättre att samverka och samordna 
aktiviteter mellan kommunerna och diskutera hur man kan hjälpa varandra att uppnå de mål som 
ställts upp för kommunens verksamhet.” Alla respondenter, utom Barbro, tror att den valfrihet 
och det ansvar som en fritidspeng skulle innebära är jobbigt för den enskilda individen och att det 
skapar stress. Respondenterna menar att det kan bli bråk hemma i familjen mellan föräldrar som 
vill en sak och barnen en annan. Frågan blir hur mycket är föräldrarnas önskemål och hur mycket 
är barnens? Den respondent som inte håller med i resonemanget, Barbro, menar att man redan 
idag diskuterar och prioriterar i familjerna. Att man väljer en eller flera aktiviteter handlar nog 
mer om tidsbrist.  

5.2.2 Vilka medel kan kommunen använda som incitament för att få den enskilda individen att 
agera i rätt riktning, det vill säga i kommunens intresse? 

Ingen av respondenterna anser sig ha en lösning på detta problem. Tidigare har man diskuterat 
huruvida fritidspengen skulle utbetalas i form av en check eller ej. Samtliga respondenter har 
dock slagit denna idé ur hågen. De tror att en utbetalning via check kan leda till suboptimering 
från de enskilda individerna. Cecilia ställer sig frågan om vem som ska hålla reda på alla checkar 
och se till att ungdomarna agerar i rätt riktning. ”Ska det bli ledarnas jobb att göra detta utöver 
den tid och energi de redan lägger ner idag?” För att komma till bukt med problemet anser Barbro 
och Cecilia att fritidspengen bör vara något personligt som ej går att överlåta. På detta sätt slipper 
man problem med att skapa incitament.  

5.2.3 Vad händer om kommunen släpper taget om beslutsfattandet och inte längre bestämmer om 
vilka aktiviteter som ska stödjas? Kommer kommunen fortfarande att uppnå sina mål? 

På frågan om vilka problem det är som fritidspengen främst ska lösa är samtliga respondenter 
eniga om att de barn och ungdomar som idag inte kommer i åtnjutande av något bidrag också ska 
få ta del av stödet. Ytterligare ett problem som skulle kunna lösas, anser Anna, är att man kan 
samsas om aktiviteter över grannkommunerna. Detta skulle innebära att en kommun driver en 
verksamhet som även grannkommunens barn och ungdomar kan utnyttja med hjälp av sin 
fritidspeng.  
 
Cecilia, David och Erik tror att det kan uppstå problem med den här typen av total 
decentralisering eftersom det innebär ett så stort systemskifte. Många föreningar som idag får 
mycket bidrag kommer att tappa stora summor. Dessa föreningar fick tidigare bidrag per aktivitet 
men det nya systemet skulle innebära att bidrag istället skulle fördelas per barn. Ett annat 
problem som kan uppstå, anser Cecilia, är att många föreningar kan tänkas lägga ner sin 
verksamhet. Inte på grund av dålig efterfrågan utan på grund av att det nya systemet är 
administrativt betungande. Idrottsföreningarna där ungdomarna väljer att lägga sina pengar ska 
kunna redovisa detta utan att det blir alltför komplicerat. Målet är att få bort olönsamma 
aktiviteter och vill man vara kvar måste man sälja och profilera sin verksamhet. Respondenten 
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betonar hur viktigt det är att presentera sin verksamhet i skolorna och samarbete med dessa är en 
viktig sak.  
 
Samtliga respondenter tar upp problemet med en ”svart marknad” som kan uppstå om fritidspeng 
fördelas i form av en check. Om checken inte skulle vara personlig skulle denna kunna säljas 
vidare till en kamrat. Det kan även tänkas att det skulle bli en prioritering mellan barnen i 
familjerna, det vill säga att alla checkar satsas på barnet med en viss talang. Två andra 
respondenter, Anna och Cecilia, tar upp problemet med förfalskning, det vill säga att barn och 
ungdomar skulle trycka upp egna checkar som i slutänden får konsekvensen att pengarna inte 
räcker till för kommunen. Ytterligare ett problem som två respondenter, David och Erik, nämner 
är att mångfalden minskar då alla idag inte är medlemmar i någon förening och med en 
fritidspeng blir det fler som ska ”dela på kakan”. Detta kan leda till att pengen endast räcker till 
en aktivitet per barn vilket skulle kunna leda till ett minskat utbud. I slutänden drabbar detta 
barnen och ungdomarna som får pröva på färre aktiviteter. En annan respondent, Anna, menar att 
det är fel att fler ska vara med och ”dela på kakan”. Det finns vissa barn och ungdomar som inte 
är intresserade av aktiviteter i hemkommunen utan är engagerade på annat håll, som till exempel 
de som studerar vid Adolf Fredriks Musikskola i Stockholm. Hon tror på viss aktivitet från 
föräldrarnas håll och att systemet med fritidspeng inte ska fungera så som barnbidraget gör idag. 
 
Barbro anser att man inte helt kan släppa taget om beslutsfattandet utan kommunen måste på 
något sätt bestämma vilka aktiviteter som ska omfattas. Stödet ska spegla dagens samhälle och 
vad barn och ungdomar vill göra idag. Vidare tror hon inte att kommunens mål sämre kommer att 
uppnås då kommunen på något sätt måste godkänna alla aktiviteter, det vill säga bibehålla viss 
auktorisation. En annan respondent, Cecilia, har en annan uppfattning om vad som händer med 
kommunens mål. ”Idén med fritidspengen innebär också frihet och då kanske ungdomar vill åka 
in till stan på helgerna. Ska de då få använda sin fritidspeng till aktiviteter inne i stan vilket 
innebär att pengar tas från anläggningarna i Täby kommun?” Vidare tror hon att musik är något 
som är attraktivt och kommer att bli populärt om vi inför en fritidspeng. Hon ifrågasätter om 
dessa aktiviteter verkligen stämmer överens med kommunens mål såsom ökad folkhälsa.  
 
Samtliga respondenter, utom Barbro och Cecilia, betonar risken med att släppa taget om 
beslutsfattandet då det kan innebära att föräldrarnas intressen tar överhanden. Anna tror att i lägre 
åldrar är det mammas och pappas intresse och önskemål som gäller. Om huruvida kommunens 
mål bättre eller sämre skulle uppnås om en fritidspeng infördes var de flesta eniga om att det inte 
skulle innebära någon förbättring. En respondent, Barbro, tror inte att folkhälsan kommer att öka 
utan endast att fler kommer att kunna ta del av det ekonomiska stödet. Hon menar att det handlar 
inte så mycket om kommunens mål utan mer om rättvisa.  

5.2.4 Kan kommunen med en decentraliserad styrning av frivilliga aktiviteter uppnå en bättre 
m ålöverensstämmelse? Kan kommunen genom en decentraliserad styrning av 
medborgaraktiviteter uppnå effektivitet? 

Ett av kommunens mål med fritidsverksamhet är att motverka ungdomars sysslolöshet som kan 
leda till ett destruktivt beteende. Samtliga respondenter betonar hur viktigt detta mål är och menar 
att en av grunderna för kommunens fritidsverksamhet är att ge bidrag till meningsfulla aktiviteter 
såsom fritidsgårdar och ”föräldrar på stan”. Cecilia ifrågasätter dock huruvida familjerna kommer 
att efterfråga dessa aktiviteter vid ett fritt val. Har kommunen något socialt ansvar? En reflektion 
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från Cecilia är att man kanske måste skilja ut denna verksamhet från övriga aktiviteter som ska 
ingå i fritidspengen.  
 
Huruvida införandet av en fritidspeng leder till en ökad målöverensstämmelse råder det skilda 
meningar om. Barbro menar att detta är tanken med en fritidspeng. Fler barn kommer att kunna 
tillgodogöra sig det kommunala bidraget och det blir billigare för de som idag har valt en aktivitet 
som inte får bidrag. Det blir en utjämning. Ur kommunens synvinkel ser hon det ur två 
perspektiv. Å ena sidan tror hon inte att fler ungdomar kommer att aktivera sig, det vill säga 
folkhälsan kommer inte att förbättras. Det positiva är att det ekonomiska stödet som kommunen 
fördelar anpassas till verkligheten. En annan respondent, Cecilia, ifrågasätter vad som händer 
med målöverensstämmelsen ur kommunens perspektiv och säger ”det kan väl tänkas att den blir 
bättre men å andra sidan kan vi förvänta oss att det öppnar mer diskotek och internetkaféer om 
ungdomarna själva får bestämma”.  
 
På frågan om huruvida införandet av en fritidspeng skulle innebära att utbudet av aktiviteter 
skulle förändras svarar Barbro att hon inte tror att det uppstår fler aktiviteter utan det nya 
systemet innebär endast ett sätt att fördela pengar till individer. Vidare tror hon att det kommer att 
bli mer aktiviteter för ungdomar som drivs av företag. De verksamheter som redan idag är 
etablerade men som ej drivs av föreningar och de ungdomar som sysslar med dessa aktiviteter 
kommer att gynnas. Hon får medhåll av Cecilia som anser att mer individuella aktiviteter 
kommer att gynnas, till exempel ”friskis och svettis” som är ett företag och ingen förening. 
 
Huruvida en fritidspeng skulle påverka den yttre effektiviteten återkommer samma resonemang 
som tidigare. Anna, Barbro och Cecilia hävdar att systemet med en fritidspeng innebär att många 
ungdomar som deltar i aktiviteter som aldrig kommer i åtnjutande av bidrag idag nu kommer att 
få det. Barnens efterfrågan styr utbudet och därmed kan kommunen inte tillhandahålla fel 
aktiviteter. I motsats till detta anser David och Erik att utbudet av aktiviteter inte kan bli mer 
optimalt då de redan idag vet vad barn och ungdomar efterfrågar och anpassar sig efter detta. Vad 
gäller den inre effektiviteten säger Anna att all kommunal verksamhet bör utsättas för konkurrens 
för att se om det är någon som kan driva det bättre och billigare än vad kommunen kan. Hon 
anser vidare att om en verksamhet drivs på entreprenad så är själva ägandet ett incitament att 
driva det mer effektivt. ”Kan man ta över sin verksamhet och driva det själv så är det till stor 
fördel för föreningarna.” Hon tror även att om en fritidspeng införs innebär det att vissa tjänster 
kan slopas. För den sakens skull behöver ingen personal sparkas utan det är istället upp till 
arbetsgivaren att skapa nya tjänster. Med medhåll från andra tror hon att beroende på hur det nya 
systemet utformas kan det innebära ökade administrativa kostnader.  
 
David tar upp ett exempel om den idrottshall som finns i kommunen. Han tror inte att en 
anläggning som denna går att driva mer kostnadseffektivt då 75 procent av kostnaderna är löner. 
Även om en viss aktivitet i en hall läggs ner så måste ändå personalen finnas kvar. Respondenten 
tror inte heller på att lägga ut kommunens idrottshallar på entreprenad som respondenten ovan 
förespråkar då lokalkostnaderna kommer att vara lika stora i alla fall.  
 
Om man utgår ifrån att föräldrarna endast kommer att tillåta att deras barn får utöva en aktivitet 
så leder det till ökad kostnadseffektivitet, tror Barbro. Pengen kommer endast att räcka till en 
aktivitet och det gäller då för företag och föreningar att marknadsföra och profilera sin 



Empiri 
 

 30

verksamhet. På så vis anser respondenten att det skulle bli mer kostnadseffektivt då det skulle 
leda till en större ”tävlan” mellan föreningar. Denna tävlan skulle som tidigare sagts kunna leda 
till att en del föreningar försvinner. Anna tror att vissa föreningar kan bära kostnader bättre än 
andra och då syftar hon främst på föreningar som även har vuxenverksamhet. ”Det som är bra 
med den här konkurrensen är att det verkligen är en sporre för ledarna att göra sitt yttersta.”  

5.2.5 Om en fritidspeng blev aktuell, hur skulle denna då rent praktiskt fördelas till den enskilda 
individen? 

De som idag omfattas av fritidsstödet är barn och ungdomar mellan åldrarna åtta och tjugo år . P å 
frågan om vilken åldersgrupp respondenterna anser bör omfattas av fritidspengen får vi skilda 
svar. Barbro tycker att åldern bör sänkas till arton år för att på så vis kunna spara in pengar men 
även för att få bidraget att räcka till fler. Cecilia pås tår att det är på förslag att sänka åldern till 
arton år, men att det är en politisk fråga. ”Trycket från föreningarna är att åldern ska vara upp till 
och med tjugo år eftersom man hinner fylla nitton innan man går ut gymnasiet.” Till skillnad från 
denna respondent påstår Anna att denna fråga inte har diskuterats. Motiveringen till att 
åldersgränsen är från åtta år påstår hon vara att det är vid den åldern scouterna tar in barn. ”Fram 
till dess är det föräldrarnas ansvar.” 
 
För att rent praktiskt kunna fördela fritidspengen till den enskilda individen är samtliga 
respondenter överens om en sak, nämligen att utbetalning via check inte är ett bra alternativ. 
Istället säger Barbro att det är viktigt att fördelningen blir personlig så att pengarna inte går att 
överlåta till någon annan. Hon föreslår vidare att barn och ungdomar ska registrera sig hos 
företaget eller föreningen som sedan kan ansöka om pengar hos kommunen. Detta sätt 
förespråkas av fler av respondenterna. Cecilia föreslår att eventuellt skulle istället föräldrarna 
kunna intyga vilka aktiviteter deras barn valt hos kommunen som i sin tur skickar pengarna till 
föreningar och företag. Anna och Barbro föreslår också att ett ”Cash-kort” kan vara aktuellt. 
Fördelen med kortet är att det går smidigt och lätt att dra det i den förening/företag man har valt. 
Däremot kan det uppstå vissa negativa effekter då man kan överlåta kortet med dess kod till en 
kamrat eller ett syskon.  
 
På frågan om vilka föreningar som skulle vara berättigade mer stöd än andra svarar Barbro att det 
ligger i sakens natur att kommunen även fortsättningsvis ska ha kvar lokalerna och hyra ut dem 
till föreningarna. Hon menar vidare att ”lokalerna är en gång byggda för föreningarna och vad 
ska de annars finnas till för”? I och med att det är svårt att bortse från det system som redan finns 
förespråkar hon en kombination av det gamla och det nya systemet där verksamheter i 
kommunala lokaler även i framtiden kommer att gynnas. Enligt en annan respondent, Anna, så 
blir det inte aktuellt att vissa föreningar får mer stöd än andra om anläggningarna läggs ut på 
entreprenad. Hon säger dock att om kommunen inte lyckas lägga ut på entreprenad på ett bra sätt 
får kommunen fortsätta som idag. Tanken med fritidspengen är att alla ska gynnas lika och att det 
ska en vara en rättvis fördelning och därför anser hon att i grund och botten bör ingen vara 
berättigad till mer stöd än andra.  
 
Cecilia tycker att alla de föreningar som har egna lokaler samt racketsporter där man inte kan 
vara så många på planen bör vara berättigade extra stöd. Detta då dessa föreningar har så höga 
lokalkostnader. Hon förslår att en lösning kan vara att samarbeta med skolan så att de kan komma 
en gång per termin och pröva på aktiviteter. På så vis kan föreningar få in intäkter för att även 



Empiri 
 

 31

fortsättningsvis kunna driva sin verksamhet. Om vissa föreningar ska vara berättigade mer stöd 
än andra, vilka kriterier ska kommunen då använda för att avgöra om de ska satsa sin budget på 
det ena eller det andra? Risken finns att det är de som är starkast i att uttrycka sina önskemål som 
får störst del av resurserna. Samtliga respondenter håller med om att denna risk finns. Anna 
menar att om detta skulle uppstå finns inte rättvisetanken kvar. ”Alla människor är olika bra på 
att argumentera för sin sak och därför bör bidraget vara lika stort för alla.” En annan respondent, 
Barbro, föreslår att de lokaler som kommunen äger idag och de aktiviteter som har sin naturliga 
hemvist där även i fortsättningen ska subventioneras. Ytterligare en respondent, Cecilia, vill ha 
kvar det system för subventioner som används idag. 
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5.3 Sammanfattning av empiri  
 
 
   Respondenter 
Undersökn.fråga 

 
Anna 

 
Barbro 

 
Cecilia 

 
David 

 
Erik 

Hur kan kommun- 
ledningen vid en 

delegering av ansvar 
uppnå balans i 
styrningen? 

*Det är inte 
kommunens sak att 

tala om vad folk 
ska göra på sin 

fritid.  
*Bra balans mellan 

gamla & nya 
aktiviteter. 

*”Barnen styr 
genom vart de går 
och kommunen styr 
genom fördelning 

av pengen”. 
*Bra balans mellan 

gamla & nya 
aktiviteter.  

*Politiker kan inte 
undandra sig sitt 

ansvar utan måste 
kunna bestämma 
vilka aktiviteter 

man ska satsa på. 
*Bra balans mellan 

gamla & nya 
aktiviteter. 

*Ser på principer 
och fördelnings- 
nycklar vad som 

efterfrågas.  
*Ungdomars 

efterfrågan styr 
ej då inga nya 

aktiviteter kan 
tillkomma. 

*Ser på principer 
och fördelnings- 
nycklar vad som 

efterfrågas.  
*Ungdomars 

efterfrågan styr 
ej då inga nya 

aktiviteter kan 
tillkomma. 

Vilka medel kan 
kommunen använda 
som incitament för 
att få den enskilda 

individen att agera i 
rätt riktning? 

*Ingen lösning, 
dock ej utbetalning 

via check. 

*Fritidspengen 
= 

personligt som ej 
går att överlåta. 

*Fritidspengen 
= 

personligt som ej 
går att överlåta. 

*Ingen lösning, 
dock ej utbetalning 

via check. 

*Ingen lösning, 
dock ej utbetalning 

via check.  

Vad händer om 
kommunen släpper 

taget om 
beslutsfattandet och 

inte längre 
bestämmer om vilka 
aktiviteter som ska 
stödjas? Kommer 

kommunen 
fortfarande uppnå 

sina mål? 

*Check medför 
risk för ”svart 
marknad” och 
förfalskning.  
*Föräldrarnas 
intresse tar 
överhanden. 

*Check medför 
risk för ”svart 

marknad”. 
*Kommunens mål 

uppnås ej sämre då 
viss auktorisation 

bibehålls. 
*Ej ökad mål- 

uppfyllelse för 
kommunen. 

*Check medför 
risk för ”svart 
marknad” och 
förfalskning.  

*Verksamhet läggs 
ner p g a 

administrativt 
betungande.  

*Ifrågasätter 
målöverens- 
stämmelse. 

*Check medför 
risk för ”svart 

marknad”. 
*Risk för minskad 

mångfald. 
*Föräldrarnas 
intresse tar 
överhanden.  

*Check medför 
risk för ”svart 

marknad”. 
*Risk för minskad 

mångfald. 
*Föräldrarnas 
intresse tar 
överhanden.  

Kan kommunen med 
en decentraliserad 

styrning av frivilliga 
aktiviteter uppnå en 
bättre målöverens-

stämmelse? Kan 
kommunen genom en 

decentraliserad 
styrning av 

medborgaraktiviteter 
uppnå effektivitet? 

*All kommunal 
verksamhet bör 

utsättas för 
konkurrens. 

*Folkhälsan 
kommer ej 

förbättras men 
stödet anpassas 
till verkligheten. 
*Större tävlan 

mellan föreningar 
leder till ökad 
kostnadseff.  

*Ifrågasätter 
målöverens-

stämmelsen ur 
kommunens 

perspektiv om 
ungdomarna själva 

får bestämma. 

*Utbudet av 
aktiviteter kan ej 
bli mer optimalt. 
*Går ej att driva 
anläggningar mer 

kostnads- 
effektivt. 

*Utbudet av 
aktiviteter kan ej 
bli mer optimalt.  

Om en fritidspeng 
blev aktuell, hur 

skulle denna då rent 
praktiskt fördelas 
till den enskilda 

individen? 

*Ingen check! Ev. 
cash-kort.  

*Betonar rätt- 
visetanken. 

*Ej aktuellt att 
vissa föreningar 
får mer stöd om 

anläggningar läggs 
ut på entreprenad. 

 

*Ingen check! 
Ev. cash-kort.  

*Ålder sänkas till 
18 år.  

*Fören. ansöker om 
pengar hos 

kommunen efter 
registrering.  
*Kommunägda 
lokaler subv.  

fortsättningsvis.  
*Kombin. gamla & 

nya systemet.  

*Ingen check! 
*Föräldrar intyga 
vilka aktiviteter 
deras barn har 

valt. 
*Behåll systemet 
för subventioner 
som finns idag.  

*Ingen check! *Ingen check! 

 

 
Figur 4. Sammanfattande tabell över empiri 
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6 Analys 
 

 detta kapitel analyserar vi problem och möjligheter med en mer decentraliserad styrning av 
kommunala frivilliga aktiviteter. Det datamaterial som samlats in genom personliga 
intervjuer jämförs med relevant teori. Vi sammanställer här svaren under samma rubriker 

som i empirin. Den sista undersökningsfrågan, enligt empirin, som ifrågasätter hur en fritidspeng 
rent praktiskt skulle kunna fördelas bygger på våra respondenters förslag och uppfattningar. 
Därför kommer denna fråga inte att analyseras mot någon teori utan endast utifrån eget 
resonemang som bygger på författarnas ”sunda förnuft”. 
 
 
6.1 Hur kan kommunledningen vid en delegering av ansvar till medborgarna uppnå balans 

i styrningen? 
David och Erik hävdar att de redan idag vet vad barn och ungdomar efterfrågar. De säger att 
”baskunskap och kärlek till vårt yrke gör att vi måste hålla oss ajour med vad barn och ungdomar 
efterfrågar”. Vidare säger respondenterna att intresse och önskemål varierar men bara för att 
intresset dalar kan man inte lägga ner en viss aktivitet. Men för den sakens skull menar de att de 
inte håller fast vid 30-åriga traditioner. Detta stämmer överens med Ewing & Samuelsons (1998) 
resonemang om stabilitet och dynamik där de säger att man inte får hålla fast vid en tradition som 
visar sig helt ohållbar i en situation där kunderna har fått helt andra preferenser. 
 
Cecilia menar att politiker inte kan undandra sig sitt ansvar utan måste kunna bestämma vilka 
aktiviteter man ska satsa på. Hon förespråkar att beslut bör fattas på en ”hög nivå” inom 
organisationen (Bruzelius & Skärvad, 1995). Anna däremot hävdar att det inte är kommunens sak 
att tala om vad folk ska göra på sin fritid. Hon anser att beslutsrätten bör överlåtas på lägre 
befattningshavare i detta fall kommunmedborgarna. Vidare säger hon att föräldrar inte ska styras 
av politiker utan är förståndiga nog att hantera det ansvar en fritidspeng innebär. Detta i enlighet 
med Bruzelius & Skärvad (1995) som hävdar att fatta beslut och ta ansvar är 
motivationsskapande, vilket kan leda till en högre effektivitet. Det är också viktigt att skapa en 
balans mellan olika styrmedel så att de inte hämmar de lokala enheternas möjligheter till 
utveckling. (Ewing & Samuelson, 1998) Vidare påstår författarna att det vid en decentralisering 
bör vidtas åtgärder för att säkerställa att medarbetarna, i detta fall kommunmedborgarna, har 
erforderliga kunskaper att kunna axla ett vidgat ansvar. Dessa kunskaper menar Anna att 
föräldrarna i dagsläget har då hon säger ”föräldrarna vet vad som är bäst för sina barn”.  
 
Enligt Ewing & Samuelson (1998) gäller det att använda såväl lång- som kortsiktiga mål i 
styrningen. För att bedöma avvägningen lång- kort sikt är det rimligt att styrsystemet fokuserar på 
bägge perspektiven och därigenom bidrar till att en snäv kortsiktighet undviks. I boken 
”Skolpeng, hösten 1992”, som är en handlingsplan för kommuner som vill införa en skolpeng, 
föreslår man inte en plötslig systemförändring utan att förändringen bör ske i den takt föräldrarna 
önskar och skolsystemet förmår förnya och reformera sig självt. Vikten av detta betonar även 
Barbro då hon säger att systemet med en fritidspeng inte ska utgöra ett totalt systemskifte utan 
snarare ett komplement till det gamla fördelningssystemet. Vidare säger Ewing & Samuelson 
(1998) att det långsiktiga målet måste vara realistiskt och inte enbart ett uttryck för ett 
önsketänkande. Anna betonar vikten av att få igenom beslutet om införandet av en fritidspeng 
innan nästa mandatperiod då det inte föreligger någon lagstadgad skyldighet att driva 
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fritidsverksamhet. Häri föreligger det eventuellt en risk att målet har ett för kortsiktigt perspektiv 
och är ett uttryck för önsketänkande enligt författarna ovan. 
 
Ewing & Samuelsons (1998) studier särskilt inom offentlig verksamhet har påvisat att ledningen 
för en verksamhet har en benägenhet att i första hand driva förändringar som ökar 
produktiviteten, det vill säga kortsiktiga förbättringar. Vidare säger de att större och långsiktiga 
förändringar avseende effektivitet och struktur försummas. Detta stämmer inte överens med 
Annas syn på den förändring som fritidspengen innebär. Hon är medveten om att det nya 
systemet administrativt sätt kommer att innebära vinster men att det kommer att ta tid. Alltså ser 
hon inte endast till kortsiktiga förbättringar. 
 
Flertalet av respondenterna tror att en fritidspeng är ett bra sätt att få en balans mellan gamla och 
nya aktiviteter. Det nya systemet innebär att olönsamma aktiviteter sållas bort då verksamhet som 
inte efterfrågas kommer att dö ut. Ett liknande resonemang kan urskiljas vad gäller skolpeng, 
likaväl som en del skolor blir eftersökta blir andra mindre populära. Intäkterna minskar och 
skolan får ekonomiska problem. Med skolpengssystemet kommer även kommunala egenregi-
skolor att utsättas för hotet om underskott och förluster. (MOU, 1991:4) Vidare kan även vissa 
likheter kopplas till Ewing & Samuelsons resonemang kring stabilitet och dynamik. De menar att 
det är viktigt att fastställa vissa aspekter som grundläggande för verksamheten men samtidigt 
säkerställa att dagens produkter eller tjänster motsvarar dagens specifikationer och behov.  
 
David och Erik betonar risken med att mångfalden kommer att minska på lång sikt då de menar 
att det inte kommer att tillkomma några nya aktiviteter med det nya systemet. De anser vidare att 
ökad mångfald bör vara ett av kommunens mål, det vill säga att barn och ungdomar ska kunna 
prova på flera olika aktiviteter. Återigen är det fråga om en avvägning mellan kort- och 
långsiktiga mål  i styrningen. Det en enhet, i detta fall kommunen, strävar efter på kort sikt kan 
strida mot bästa måluppfyllelse på lång sikt. (Ewing & Samuelson, 1998)  
 
Majoriteten av respondenterna tror att den valfrihet och det ansvar som en fritidspeng innebär är 
jobbigt för den enskilde individen och skapar stress. Respondenterna menar att det kan bli bråk 
hemma i familjen mellan föräldrar som vill en sak och barnen en annan. Detta motsäger Ewing & 
Samuelson (1998) som anser att det är viktigt att skapa viss självständighet hos sina 
underordnade, här kommunmedborgarna. De menar vidare att många motiveras starkt av eget 
ansvar och möjligheten att påverka den egna utvecklingen. Denna kraft hämmas med central 
styrning.  
 
 
6.2 Vilka medel kan kommunen använda som incitament för att få den enskilda individen 

att agera i rätt riktning, det vill säga i kommunens intresse? 
Samtliga respondenter ser problemet med suboptimering från de enskilda individernas sida om 
fritidspengen utbetalades i form av en check. Problemet med suboptimering har även identifierats 
i principal-agentteorin. Kåre P. Hagen (1992) anser att problemet ligger i att enskilda individer i 
organisationen har egna personliga mål som de vill uppnå och dessa stämmer inte alltid överens 
med de övergripande mål som ställts upp för organisationen. Det finns alltså ett kontrollproblem, 
nämligen att alla individer agerar i självintresse. Enligt Anthony & Govindarajan (2000) är det 
lämpligt att använda sig av något slags incitamentskontrakt om agentens (enskilda individens) 
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uppgift är svår att övervaka. Samtliga respondenter är medvetna om att något slags incitament 
behövs för att få de enskilda individerna att agera i rätt riktningen men de vet dock inte hur detta 
skulle se ut. För att komma till bukt med problemet anser istället Barbro och Cecilia att 
fritidspengen bör vara något personligt som ej går att överlåta. P å så vis skulle man slippa 
problemet med att skapa incitament.  
 
 
6.3 Vad händer om kommunen släpper taget om beslutsfattandet och inte längre 

bestämmer om vilka aktiviteter som ska stödjas? Kommer kommunen fortfarande att 
uppnå sina mål? 

Brorström (1988) anser att även vid en långtgående decentralisering fordras någon form av 
central styrning för att man ska kunna tala om en organisation. Även enligt Mintzberg (1983) är 
det ett mer fruktbart angreppssätt att inte betrakta begreppen centralisering och decentralisering 
som antingen eller utan man bör hellre se organisationer som mer eller mindre centraliserade 
respektive decentraliserade. Detta stämmer överens med det Barbro menar då hon säger att man 
inte helt kan släppa taget om beslutsfattandet utan kommunen måste på något sätt bestämma vilka 
aktiviteter som ska omfattas av fritidspengen. Vidare tror hon inte att kommunens mål sämre 
kommer att uppnås då kommunen på något sätt måste godkänna alla aktiviteter, det vill säga 
bibehålla en viss auktorisation.  
 
Målöverensstämmelse innebär att de handlingar som individerna i en organisation tar med hänsyn 
till sitt eget intresse även ligger i organisationens intresse. Naturligtvis är det så att perfekt 
målöverensstämmelse sällan råder mellan de enskilda individernas mål och de i organisationen. 
(Anthony & Govindarajan, 2000) Att perfekt målöverensstämmelse sällan råder håller Cecilia 
med om då hon ifrågasätter om aktiviteter såsom att åka in till stan på helgerna verkligen 
stämmer överens med kommunens mål såsom ökad folkhälsa. Hon undrar om ungdomarna ska få 
använda sin fritidspeng till aktiviteter inne i stan vilket innebär att pengar tas från anläggningarna 
i Täby Kommun.  
 
Det som motiverar till att införa ett nytt system såsom fritidspeng är att det idag uppenbarligen 
finns problem, som till exempel orättvisa, som behöver lösas. Det är därför fritidsnämnden i Täby 
Kommun har tillsatt denna utredning. Enligt Ewing & Samuelsson (1998) kan betydande effekter 
erhållas om förbättringar i en viss fråga eller problem fokuseras under en begränsad tidsperiod. 
Flera respondenter tror dock att det kan uppstå problem med den här typen av total 
decentralisering eftersom det innebär ett så stort systemskifte. Därför anser författarna att det är 
av stor vikt att styrning i balans sker regelbundet och kontinuerligt. Genom att fokusera en aspekt 
under en viss period och sätta som mål att hela företaget ska åstadkomma förbättringar i just detta 
avseende erhålls ett starkt intresse och engagemang.   
 
 
6.4 Kan kommunen med en decentraliserad styrning av frivilliga aktiviteter uppnå en 

bättre målöverensstämmelse? Kan kommunen genom en decentraliserad styrning av 
medborgaraktiviteter uppnå effektivitet? 

Som tidigare sagts så råder det sällan perfekt målöverensstämmelse mellan de enskilda 
individernas mål och organisationens mål. (Anthony & Govindarajen, 2000) Detta exemplifierar 
författarna med att individerna i en organisation eftersträvar en så hög lön som möjligt medan 
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organisationen vill hålla nere lönerna så att de inte ska påverka organisationens vinst. Utifrån 
detta exempel kan en parallell dras till det Cecilia menar då hon ifrågasätter vad som händer med 
kommunens sociala ansvar vid införande av en fritidspeng. Hon menar att vid ett fritt val så 
lägger ungdomarna hellre sin fritidspeng på att åka in till stan och på diskotekbesök än på 
verksamhet såsom fritidsgårdar och ”föräldrar på stan”. Därmed kan man säga att kommunens 
mål att motverka ungdomars sysslolöshet som kan leda till ett destruktivt beteende kan komma 
att uppnås sämre vid en decentraliserad styrning av frivilliga aktiviteter. Denna respondent 
ifrågasätter alltså vad som händer med målöverensstämmelsen ur kommunens perspektiv.  
 
Barbro menar att tanken bakom införandet av en fritidspeng är att uppnå en ökad 
målöverensstämmelse. Ur kommunens synvinkel ser hon det ur två perspektiv. Å ena sidan tror 
hon inte att folkhälsan kommer att förbättras men däremot kommer det ekonomiska stödet att 
bättre anpassas till verkligheten. Vad gäller ungdomarnas måluppfyllelse kommer det bli billigare 
för de som idag har valt en aktivitet som inte får bidrag. Hon tror således att kommunens mål 
både bättre och sämre kommer att uppnås, vilket beror på att ungdomarna har egna personliga 
mål som inte alltid stämmer överens med kommunens mål såsom till exempel ökad folkhälsa. 
(Kåre P. Hagen, 1992) 
 
Vissa respondenter hävdar att systemet med en fritidspeng innebär att många ungdomar som 
deltar i aktiviteter som aldrig kommer i åtnjutande av några bidrag nu kommer att få det. Barnens 
efterfrågan kommer att styra utbudet och därmed kan kommunen inte tillhandahålla fel 
aktiviteter. Detta medför enligt Bruzelius & Skärvad (1995) att en hög yttre effektivitet uppnås. 
Detta innebär just att kommunens  prestationer i detta fall motsvarar barnens krav. Vidare säger 
författarna att en inre effektivitet handlar om att göra saker på rätt sätt, det vill säga 
kostnadseffektivt och produktivt. Att den inre effektiviteten är viktig betonar Anna som säger att 
all kommunal verksamhet bör utsättas för konkurrens för att se om det är någon som kan driva 
det bättre och billigare än vad kommunen kan. Hon anser vidare att om en verksamhet drivs på 
entreprenad så är själva ägandet ett incitament att driva det mer effektivt.  Hennes resonemang 
kring entreprenörskap stämmer överens med Bruzelius & Skärvad som påstår att i en föränderlig 
omvärld blir det allt viktigare att försvara och flytta fram strategiska positioner, vilket kan kräva 
en organisationsförändring. Denna organisationsförändring kan innebära att kommunens 
anläggningar läggs ut på entreprenad. Därför har de ovan diskuterade effektivitetsbegreppen 
enligt författarna kompletterats med förändringseffektivitet som innebär förmågan att i rätt tid 
och med minsta resursinsats genomföra nödvändiga förändringar.  
 
 
6.5 Om en fritidspeng blev aktuell, hur skulle denna då rent praktiskt fördelas till den 

enskilda individen? 
Anna påstår att motiveringen till att den nedre åldersgränsen för fritidsstöd är åtta år är att det är 
vid den åldern scouterna tar in barn. Här kan det ifrågasättas om detta inte är ett något föråldrat 
resonemang. Vore det inte mer rimligt att barn har rätt till fritidsstöd den dag då de börjar skolan? 
Vid denna ålder börjar ett intresse växa fram och man träffar andra jämnåriga som kanske redan 
är aktiva i någon förening eller dylikt. Cecilia föreslår att vissa föreningar bör samarbeta med 
skolan för att på så vis kunna värva fler medlemmar. Detta kan ses som ytterligare ett skäl till att 
alla barn som går i skolan bör vara berättigade fritidsstöd. Vad gäller den övre åldersgränsen för 
fritidsstöd anser Barbro att åldern bör sänkas till arton år för att på så vis kunna spara in pengar. 
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Detta är ett befogat resonemang då man kan ta eget ansvar för sin fritid vid denna ålder. Vidare 
kan det tänkas bättre kan komma till nytta hos yngre barn och ungdomar. 
 
Samtliga respondenter anser att utbetalning via check inte är något bra alternativ. Istället säger 
Barbro att det är viktigt att fördelningen blir personlig så att pengarna inte går att överlåta till 
någon annan. Hon föreslår också att ett Cash-kort kan vara aktuellt. Frågan är om detta inte är 
lika opersonligt som en check med tanke på att kortet med dess kod kan överlåtas till någon 
annan. Dessutom bör Cash-kortet medföra stora kostnader för alla föreningar och företag som 
måste införskaffa en kortläsarapparat men även ökade kostnader i och med alla barn nu måste ha 
ett eget kort. Det rimligaste är nog som Barbro säger att fritidsstödet bör vara något personligt 
men frågan är hur det ska gå till rent administrativt, ett Cash-kort är nog inte det lämpligaste 
alternativet.  
 
Anna säger att tanken med fritidspengen är att alla ska gynnas lika och därför anser hon att ingen 
bör vara berättigad till mer stöd än andra. Med tanke på hur det ser ut i verkligheten så är vissa 
sporter dyrare än andra och behöver därför mer stöd. Trots allt så fungerar detta system idag och 
detta håller Barbro med om då hon säger ”det är svårt att bortse från det system som redan finns 
idag”. Hon föreslår vidare en kombination av det gamla och nya systemet. På detta sätt skulle 
man också kunna lösa det problem som samtliga respondenter håller med om nämligen att de som 
är starkast i att uttrycka sina önskemål får störst del av resurserna. Frågan är om man 
överhuvudtaget kan uppnå en rättvis fördelning då det gamla systemet automatiskt ger mer 
pengar till de föreningar med höga kostnader och det nya systemet kanske ger mest stöd till de 
föreningar och företag som är bra på att argumentera för sin sak.  
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7 Slutsats och rekommendationer  
 

 detta kapitel kommer vi att svara på det syfte som presenterats i kapitel 3 Problemområde. 
V åra slutsatser har växt fram under arbetets gång med hjälp av de undersökningsfrågor som 
följts åt under empiri och analyskapitlen. Detta kapitel har fått relativt stort utrymme då vi 

har för avsikt att utforma en handlingsplan för kommuner. Kapitlet inleds med att redogöra för 
de problem och möjligheter vi kan se med en mer decentraliserad styrning av kommunala 
frivilliga aktiviteter. Därefter presenteras den handlingsplan som vi anser kommuner bör 
tillämpa vid en decentraliserad styrning av medborgaraktiviteter. Slutligen förs en diskussion 
kring den rättvisetanke som är syftet med införandet av en fritidspeng. 
 
 
7.1 Problem med en mer decentraliserad styrning av kommunala frivilliga aktiviteter 
• Införandet av en fritidspeng innebär en fördelning till den enskilda individen istället för 

aktiviteter. Detta tror vi kan innebära en risk då en felaktig bedömning av kommande års 
invånarantal i aktuell åldersgrupp medför högre eller lägre kostnader än beräknat för 
kommunen. Ett problem uppstår då det kan vara svårt att beräkna hur många barn och 
ungdomar som är berättigade stöd från år till år och hur många som kommer att nyttja 
pengen. Man skulle kunna räkna med 100 % nyttjandegrad och blir den lägre så har 
kommunen sparat pengar. Vad händer med dessa pengar, ska de sparas eller också fördelas 
ut? 

 
• Förslaget innebär att oavsett kostnad för verksamhetens anläggning, blir stödet från samhället 

detsamma, enbart varierande med antal ungdomar i föreningen. Detta leder till väsentligt 
höjda kostnader per person för verksamheter med dyra anläggningar eller få deltagare medan 
exempelvis scouter och orienterare kan bada i bidrag, vilket inte simmarna kan. Den höjda 
medlemsavgiften medför att det blir väldigt dyrt att vara med i många föreningar. Förslaget 
kan således komma att begränsa ungdomarnas valfrihet – man måste bestämma sig för en 
eller möjligen två föreningar åt gången. Detta tror vi kommer att minska mångfalden för barn 
och ungdomar som inte längre kommer att ha möjlighet att pröva på lika många aktiviteter 
som förut.  

 
• Nuvarande fördelning av samhällets stöd till anläggningar är att ”arenan” bekostas av det 

allmänna oavsett verklig kostnad, det vill säga subventionen till en hockeyspelare är mycket 
större än till en scout. Det nya pengsystemet skulle medföra att barn och ungdomar som idag 
utövar en ”dyr” aktivitet skulle få stå för den extra kostnad själv genom direkt avgift eller 
dyrare medlemsavgift. Ett fungerande pengsystem skulle nå syftet med fritidspeng att ge lika 
mycket samhällsstöd till 20 scouter som till 20 hockeyspelare. Vi tror att detta medför en 
styrning mot de aktiviteter som har billiga eller inga lokaler. Detta medför en ökad risk att 
dyra sporter som hockey, ridning och simning efterfrågas mindre och blir ett privilegium för 
de som har mycket pengar. 

 
• Ingen vet hur stor pengen kommer att bli och därför är det svårt att se eventuella ekonomiska 

svårigheter för föreningar. Vi tror att det nya sättet att fördela pengar kommer att försätta 
många föreningar i ekonomiska problem. Då pengar ej längre fördelas per aktivitet kommer 
många företag och föreningar att tappa stora summor. Det kan tänkas att många verksamheter 
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helt kommer att upphöra eller åtminstone inte längre kan erbjuda ett lika brett utbud av 
aktiviteter. Föreningarnas ekonomiska incitament blir bara att få medlemmar, inte att få 
aktiva medlemmar.  

 
• Vi ser en uppenbar risk med att fördela fritidspengen via en check då den kan överlåtas eller 

utnyttjas på ett felaktigt sätt. Problem som kan uppstå är till exempel förfalskning av checkar, 
att en ”svart marknad” uppstår där barn och ungdomar kan sälja och köpa checkar eller att 
man överlåter checken till ett syskon eller en kamrat. Ytterligare ett problem med checken är 
att den är administrativt betungande för ledarna som ska hantera denna på något sätt.  

 
• Trenden påvisar att idag går efterfrågan mot mer individuella fritidsaktiviteter såsom 

kampsporter och dylikt. Eventuellt kommer denna efterfråga att öka på grund av det fria val 
fritidspengen innebär. I kommuner där det föreligger en ”klyfta” mellan olika folkgrupper är 
inte detta det mest optimala ur kommunens perspektiv. I dessa kommuner kan istället  
lagsporter vara att föredra så att olika folkgrupper kommer i kontakt med varandra och 
upplever gemenskap. 

 
 
7.2 Möjligheter med en mer decentraliserad styrning av kommunala frivilliga aktiviteter 
• Vi tror att införandet av en fritidspeng kan leda till en ”breddning” av aktiviteter då barn och 

ungdomar som idag inte kommer i åtnjutande av något bidrag nu får det. Eftersom de nu får 
bidrag till den aktivitet de i dagsläget sysslar med kan det tänkas att de väljer att delta i 
ytterligare en verksamhet och bekosta denna själv. Vidare leder en fritidspeng också till en 
ökad valfrihet för barn och ungdomar att syssla med det de verkligen är intresserade av.  

 
• Fritidspengen medför att barn och ungdomar styr utbudet av aktiviteter genom sin efterfrågan. 

Detta tror vi är ett bra sätt att få en balans mellan gamla och nya aktiviteter då det leder till att 
olönsamma aktiviteter som inte längre efterfrågas sållas bort. Vi ser en möjlighet för 
föreningar som vill överleva att samverka med skolorna och på så sätt profilera sin 
verksamhet. När det gäller föreningar som har svårt att överleva föreslår vi vidare att vissa 
föreningar bör samverka med föreningar i andra kommuner när det gäller dyra aktiviteter som 
till exempel en slalombacke. En kommun tillhandahåller en aktivitet som även 
grannkommunens barn får nyttja med hjälp av sin fritidspeng. 

 
• Den främsta drivkraften för en förening att bedriva en bra verksamhet är säkert det ideella 

engagemanget från ”eldsjälar” att erbjuda barn och ungdomar en bra och billig verksamhet. 
Nuvarande aktivitetsbidrag kan vara en liten del av dagens incitament för en förening att 
genom bra och billig verksamhet locka till sig fler medlemmar. Om istället den del av 
samhällsstödet som kommer föreningen tillgodo via medlemmarnas val ökar, och den del som 
föreningen får i form av subventionerade lokaler minskar, så skulle detta vara en sporre för en 
förening. Den konkurrens som uppkommer, i och med att barnens efterfrågan styr 
föreningarnas överlevnad, bidrar även den till ett ökat incitament för föreningarna att göra sitt 
yttersta för att erbjuda bra aktiviteter. 

 
• Idag gynnas de föreningar som är i de kommunala lokalerna medan de som är i andra lokaler 

inte gynnas utan får betala sin hyra själva. En fritidspeng skulle innebära en möjlighet för de 
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företag som inte bedriver föreningsverksamhet att få del av stödet. De barn och ungdomar 
som utövar en aktivitet som drivs av ett företag som till exempel ett gym eller ”friskis & 
svettis” kommer att gynnas av en fritidspeng.  

 
 
7.3 Grundläggande handlingsplan för decentraliserad styrning av medborgaraktiviteter 

inom kommunal verksamhet 
• Den målgrupp som ska omfattas av fritidspengen anser vi är barn och ungdomar i åldern 7 till 

18 år. Den nedre åldersgränsen bör sänkas då vi tror att man i samband med skolstarten 
kommer i kontakt med och får ett intresse för föreningsverksamhet av något slag. Vidare bör 
den övre åldersgränsen sänkas till 18 år då man vi denna ålder är myndig och kan ta eget 
ansvar för sin fritid. På detta sätt anser vi att kommunen kan spara pengar och få bidraget att 
räcka till fler barn och ungdomar. 

 
• När Täby kommun påbörjade utredningen om en eventuell fritidspeng ifrågasatte man 

huruvida ordvalet skulle bli check eller peng. Vi vill påstå att en utbetalning via check bör 
undvikas då det finns en risk att detta leder till en suboptimering från de enskilda individernas 
sida. Vi föreslår istället att fördelningen bör vara något personligt som inte går att överlåta. 
Barn och ungdomar ska registrera sig hos företaget eller föreningen som sedan kan ansöka 
om pengar hos kommunen. Kommunen i sin tur har en summa reserverad för varje barn och 
ungdom som de betalar ut till företag och föreningar. Vi anser vidare att systemet med 
fritidspeng inte ska fungera så som barnbidraget gör idag utan ska kräva viss aktivitet 
(intresseanmälan) från föräldrarnas håll. Det finns vissa barn och ungdomar som inte är 
intresserade av aktiviteter i hemkommunen utan är engagerade på annat håll eller är inte 
intresserade av att deltaga i någon fritidsaktivitet överhuvudtaget. Dessa bör inte omfattas av 
fritidspengen.  

 
• Vi tror på en kombination av det gamla och nya systemet då vi även fortsättningsvis vill 

subventionera föreningar med dyra lokalkostnader. Kommunen bör avsätta en summa bredvid 
fritidspengen som går till detta ändamål. Vi har även fritidsgårdar, ”föräldrar på stan” och 
dylikt socialt ansvarstagande i åtanke som vi tror kommer att efterfrågas mindre med det nya 
systemet. Dessa verksamheter är viktiga ur samhällssynpunkt och bör även fortsättningsvis 
subventioneras av kommunen.  

 
• Fritidspengen innebär att resurser fördelas per individ istället för per aktivitet. Detta kan 

medföra svårigheter för nya företag och föreningar att starta verksamhet. Problemet ligger i 
att föreningen eller företaget ifråga måste värva medlemmar innan de får något bidrag från 
kommunen. Detta anser vi påverkar utbudet negativt då inga nya verksamheter tillkommer. 
Vi föreslår därför att dessa företag och föreningar ska ha möjlighet att erhålla ett 
”startbidrag”, likt det som finns idag. 

 
• Om den valfrihet som fritidspengen medför blir för stor kan detta medföra att barn och 

ungdomar vill använda sin peng till discotekbesök, popkonsert i Globen eller liknande, vilket 
inte befrämjar folkhälsan. Risken finns att pengen försvinner på ett enda nöjesbesök och inte 
används till en aktivitet som varar en hel säsong. Vi tror inte att barn och ungdomar alltid vet 
sitt eget bästa och därför föreslår vi att kommunen behåller viss auktorisation och beslutar om 
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vilka aktiviteter som ska omfattas av stödet. Måste vi inte utgå ifrån att i slutändan har de 
vuxna större erfarenhet och vet vad som är bäst till skillnad från barnen som ännu inte hunnit 
pröva på saker och ting? 

 
• Från kommunens sida är införandet av en fritidspeng en besparingsåtgärd. Vi anser därför att 

det inte är bra ur lönsamhetssynpunkt om barn och ungdomar får ta med sig sin peng till 
aktiviteter i andra kommuner, förutsatt att aktiviteten finns i hemkommunen. Om barn och 
ungdomar skulle få ta med sin peng till andra kommuner förlorar Täby på detta då föreningar 
och anläggningar i Täby går miste om intäkter. Vi föreslår att i den kommun man är skriven 
och får bidraget ifrån ska man även nyttja sin peng. 

 
 
7.4 Avslutande diskussion 
Vi har ovan påvisat de problem och möjligheter vi anser införandet av en fritidspeng skulle 
medföra. Trots den erfarenhet vi har erhållit under våra 10 veckors studier inom ämnet har vi 
fortfarande svårt att säga ja eller nej till idén om en fritidspeng. Vi förespråkar därför inte ett 
totalt systemskifte utan en kombination av det gamla och det nya systemet då de båda 
uppenbarligen har sina för- och nackdelar. Vi har förstått att syftet med en fritidspeng är att skapa 
rättvisa. Denna rättvisa handlar om att alla barn och ungdomar ska ha rätt att ta del av stödet om 
de vill och även att stödet ska vara lika stort för alla. Vi tror att det är väldigt svårt att uppnå 
denna rättvisa då vissa verksamheter naturligt har högre kostnader än andra och även i 
fortsättningen är i behov av subventioner från kommunen. Detta skulle alltså innebära att de barn 
och ungdomar som till exempel spelar hockey, indirekt kommer i åtnjutande av den subvention 
kommunen givit ishallen för att täcka de höga lokalkostnaderna. I slutändan anser vi att det inte 
blir rättvisare i och med detta utan blir mer eller mindre som det ser ut idag.  Det enda som blir 
rättvisare är att de barn och ungdomar som idag är aktiva inom någon verksamhet som inte får del 
av stödet nu kommer att få det.  
 
Vi vill avslutningsvis säga att samtidigt som nya tider kräver nya lösningar finns det vissa bitar i 
det gamla systemet som fungerar mycket bra. Det är svårt att bortse från det som redan finns och 
är förankrat, kanske är det ändå så att det nya systemet med en fritidspeng bättre speglar den 
verklighet vi lever i idag. 
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TÄBY KOMMUN          Bilaga 1 
 
20 november 2000 
 
PRESSMEDDELANDE 
 
Täby utreder kultur- och fritidspeng 
 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har givit verksamhetschefen i uppdrag att utreda 
möjligheterna att införa en kultur- och fritidspeng för barn och ungdomar i bidragsberättigad 
ålder. Tanken är att berörda ungdomar själva skall få möjligheten att välja fritidsaktiviteter med 
en peng som är lika för alla. Kultur- och fritidspeng har diskuterats tidigare i Täby och får nu en 
formell utredning om hur en sådan skulle kunna fungera. 
 
I dag ansöker bidragsberättigade föreningar om aktivitetsbidrag hos kultur- och fritidsnämnden. 
Nämnden beviljar eller avslår ansökan som berör föreningsmedlemmar i åldrarna 8-20 år. Det är 
alltså politiska beslut som styr och fördelar dessa bidrag. 
 
Olika undersökningar av barn och ungdomars fritidsintressen, visar att det inte alltid är vad som 
politikerna tror  ligger i berördas intressen. Dessutom kommer många aldrig i åtnjutande av 
nämnda bidrag. Det rör sig om dem som går i dansskola, tränar på privata gym, ingår i körer, 
litteraturklubbar, målarskolor (som inte är anslutna till någon riksorganisation) eller vad som kan 
berika deras fritid. En kultur- och fritidspeng skulle innebära en fördelning till individer i stället 
för aktiviteter. 
 
Möjligheten till ett fritt val av aktiviteter ska förhoppningsvis leda till att fler ungdomar sti-
muleras till så aktiv sysselsättning som deras fritid medger. 
 
 
 
  
 
 



Intervjumall            Bilaga 2 
 
1) Vad anser du vara det viktigaste syftet och målet med kommunens fritidsverksamhet? 
 
2) Är fritidsstödet idag rättvist? (Blir personer som borde gynnas lika i själva verket olika 
behandlade?) 
 
3) Tror du att ungdomars sysslolöshet kan leda till ett destruktivt beteende? 
 
4) Vad anser du om idén att utforma en ”fritidspeng”? 
 
5) Har du diskuterat denna idé om fritidspeng tidigare? Om ja, vad har det gällt för frågor? 
 
6) Vad förväntar du att fritidspengen ska åstadkomma? Vad är det för problem som främst ska 
lösas? 
 
7) Ett mål med subventioner till idrott och motion är att man vill befrämja folkhälsan. Vad tror du 
kan hända med detta mål om kommunen släpper taget och inte längre beslutar om vilka 
aktiviteter som ska stödjas? (agentproblem) 
 
8) Tror du att införandet av en fritidspeng medför att kommunen bättre kan tillgodose 
kommunmedborgarnas mål och behov? Innebär fritidspengen att en högre målöverensstämmelse 
uppnås mellan kommunen och dess medborgare? 
 
9) Vilka medel kan kommunen använda som incitament för att få den enskilda individen att agera 
i ”rätt riktning”, det vill säga i kommunens intresse? 
 
10) Finns det några speciella problem med den här typen av total decentralisering, det vill säga 
fritidspeng, som du känner till eller tror kan uppstå? 
 
11) Tror du att kommunens mål bättre eller sämre skulle uppnås om vi införde en fritidspeng? 
(fritidspeng som en ny strategi för styrning) 
 
12) Tror du att en fritidspeng kan tillgodose barns/ungdomars behov bättre än de lösningar som 
finns idag? 
 
13) Vilken åldersgrupp bör omfattas av fritidspengen? 
 
14) Om vi skulle införa en fritidspeng, hur skulle denna då rent praktiskt fördelas till den enskilda 
individen? 
 
15) Hur tror du att övergången från central styrning till total decentralisering skulle påverka olika 
intressenter såsom kommunen och de som deltar i aktiviteterna? Vissa hävdar att valfrihet och 
ansvar bara är jobbigt för den enskilda kommunmedborgaren och att det bara skapar stress. 
(agentproblem) 
 



 

 

16) Hur skulle fritidspeng påverka möjligheten för kommunen resp. medborgarna att styra 
utbudet av aktiviteter på kort och lång sikt? 
 
17) Hur skulle fritidspeng påverka den yttre effektiviteten - dvs. att de aktiviteter som bedrivs är 
de som bäst stämmer mot kommunens resp. medborgarnas mål? 
 
17 a) Följdfråga till ovanstående: Är fritidspeng ett bra sätt att få en bra balans mellan gamla och 
nya aktiviteter (dvs. kommer det att leda till att gamla bra aktiviteter behålls och nya bra 
aktiviteter tas in)? 
 
18) Hur skulle fritidspeng påverka den inre effektiviteten - dvs. att aktiviteterna bedrivs 
kostnadseffektivt? 
 
19) Tror du att införandet av en fritidspeng skulle innebära att utbudet av aktiviteter skulle 
förändras? Skulle det innebära att mer pengar gick till aktiviteter som inte är ”optimala” ur 
folkhälsosynpunkt? 
 
20) Bör vissa aktiviteter vara berättigade till mer stöd än andra och i så fall vilka är dessa och hur 
bör dessa bedömas? 
 
21) Risken finns att när det inte finns någon objektiv grund för att avgöra vilken typ av aktivitet 
som ska ha mest stöd blir det gruppen som är starkast i att uttrycka sina önskemål som får störst 
del av resurserna. Vilket kriterium ska användas för att avgöra om kommunen ska satsa sin 
budget på det ena eller det andra? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ungdomsorganisationernas redovisade aktiviteter        Bilaga 3 
 

Förening Antal akt Antal akt   Antal akt   

 1998 vt-1999 ht-1999 Tot 1999 vt-2000 ht-2000 Tot 2000 

Aktiv Ungdom 40 0 34 34 0 0 0 

Arninge Golfklubb 61 25 219 244 52 56 108 
BMU Täby 0 0 55 55 0 0 0 

DITS Yggdrasil 66 0 0 0 0 0 0 
Ellagårds TK 2292 1.426 903 2329 1348  837 2185 
Erikslunds KF 1283 795 707 1502 700 760 1460 
Filadelfiaförsaml. 0 0 81 81 128 76 204 

Friskis & Svettis 475 385 162 547 224 255 479 
Föreningen F året  11 5 7 12 6 0 6 
Gribby Judoklubb      19 19 
Gribbylunds KF 49 28 0 28 14 0 14 
Hagby Stallklubb 563 0 0 0 0 0 0 

IFKTäby 7406 4535 3735 8270 4450  3317 7767 
IK Frej 3060 1586 1519 3105 1601  1717 3318 
Jarlabanke Golfklubb 197 89 147 236 67 123 190 
KFUK/M Byängskåren 91 56 58 114 59 39 98 

KFUK/M scoutkår i TK 333 151 70 221 112 93 205 
KFUK/M Täby V S ck 155 90 86 176 94 51 145 
Korpen Täby 0 0 0 0 0 0 0 
Kyrkbyns Ridkiubb 42 152 90 242 76 249 325 

Moderat Ungdom 0 0 0 0 79 0 79 
MTB Täby 0 0 0 0 12 5 17 
NÖ Ungdomskompaniet 24 42 37 79 50 41 91 
Norrorts Frimärksungd 0 0 0 0 7 0 7 
Näsbydalskamraterna 0 43 0 43 0 0 0 

NäsbyParksScoutkår 516 153 329 482 195 259 454 
Näsbyparks Tenniskl 2097 1114 992 2106 1023  865 1888 

Roslagens Katolska U 69 23 38 61 57 0 57 
Roslags Näsby Scoutk 533 226 180 406 172 196 368 
Skarpängsföreningen 142 101 0 101 20 16 36 
Side Walk Surfers 107 0 0 0 0 0 0 
Sportdykarkl Grodmännen 38 0 0 0 25 11 36 
Täby 4 H-klubb 538 295 0 295 165 134 299 
Täby Amerikanska FF 371 198 209 407 256 185 441 

Täby Atletklubb 676 339 330 669 314 329 643 
Täby Badmintonförening 5314 3259 2256 5515 3375  2378 5753 
Täby Basket 4530 2365 1790 4155 2623  1969 4592 
Täby Bujutsuklubb 342 251  251 485 191 676 
Täby Finska Förening 8 0 0 0 0 0 0 
Täby Fiskevårdsförening 55 13 9 22 15 7 22 
Täby Folkdansgilie 24 0  0 0 0 0 
Täby Fotbolis Förening 433 300 130 430 259 122 381 
Täby Friluftsfrämjande 44 21 50 71 29 13 42 
Täby Golfklubb 150 74 80 154 94 137 231 
Täby Gymnastikförening 1514 862 608 1470 1057  488 1545 



 

 

Täby Gymmix 392 217 181 398 124 234 358 
Täby Handbollklubb 555 308 224 532 460 335 795 
Täby Hundungdom  28 0 5 5 3 10 13 
Täby IS 4979 2293 3041 5334 3129 3585 6714 
Täby Judoklubb 547 57 189 246 161 200 361 
Täby Ju-Jutsuklubb  85 26 59 85 98 92 190 
Täby Karate Club 3927 1886 1530 3416 2051 1756 3807 
Täby Kyrkby Tennisklubb 42 30  30 12 11 23 
Täby Kyrkodansare 284 115 101 216 126 96 222 
Täby Motorklubb 433 234 288 522 208 295 503 
Täby Orientering 821 449 487 936 499 381 880 
Täby Ridklubb 1882 1077 881 1958 1054 875 1929 
Täby Schackklubb 29 14 15 29 17 14 31 
Täby Scoutkår av NSF 107 47 48 95 47 49 96 
Täby Sim 2310 1480 1143 2623 1607 1098 2705 
Täby Slalomklubb 915 350 336 686 643 250 893 
Täby Spring KF 135 45 76 121 71 76 147 
Täby Tang Soo Do      31 31 
Täby Tennisklubb 3149 1880 1159 3039 1800 1123 2923 
Täby Vattenskidklubb 279 131 0 131 128 124 252 
Täby V Ö Ryds Skytteför 52 107 48 155 58 66 124 
Täbygymnasterna 124 35 33 68 48 47 95 
Ung Vänster i Täby 61 0 0 0 0 0 0 
Vallatorps Ryttarförening 365 182 183 365 183 183 366 
Viggbyholms Båtklubb 118 0 111 111 0 96 96 
Viggbyholms IK 1933 1083 1102 2185 1160 887 - 2047 
Viggbyholms Ridklubb 1223 863 561 1424 903 795 1698 
Viggbyholms Sjöscoutkår 411 131 273 404 190 307 497 
Viggbyholms TK 171 66 33 99 46 0 46 
Ytterby FF 0 126 164 290 160 118 278 
Ängskiubben   168 0 0 0 0 0 0 
Summa: 59429 32257 27182 59439 34229 28072 62301 

 



 

 

Det kommunala stödet till Täbys ungdomsorganisationer 2000 
 

Föreningens namn Lokalbidr Aktbidr 
Vänortsbidr Projekt- bidrag Bidr t spec 

ändamål Summa 

Arninge Golfklubb 21500 7560   29060 

Ellagårds TK 25800 152950   178750 
Erikslunds KF  102200   102200 
Filadelfiaförsamlingen 3300  14280   17580 

Friskis & Svettis  33530   33530 

Föreningen F året  420   420 

Gribbylunds Faäg.för    6000 6000 
Gribbylunds JK  1330   1330 
Gribbylunds KF  980   980 

IFK Täby 9600  558790   568390 

IK Frej  232260   232260 

Jarlabnkes Golfklubb 14500 13300   27800 
KFUK/M Byängskåren  6860   6860 
KFUK/M scoutkår i TK 5940  14350   20290 

KFUK/M Täby V Scoutk 4900  10150   15050 

Kyrkbyns Ridklubb  22750  8000 30750 

Moderat Ungdom   5530   5530 
MTB Täby  1190   1190 
NO Ungdomskompaniet  6370   6370 

Norrorts Frimärksungd  490   490 

Näsbydalskamraterna 17300    17.300 

Näsby Parks scoutkår 2560  31780   34340 
Näsbyparks Tenniskiubb 46200 132160   178360 
Roslagens Katolska U  3990   3990 

Roslags Näsby scoutkår 14200 34360   48560 

Skarpängsföreningen 22177 2520   24697 

SDK Grodmännen  1610   1610 
Sportfiskarnas Sthlmsd    875 875 
Täby 4 H-klubb 7.500 20930  18000 46430 
Täby Am FF  30870   30870 

Täby Atletklubb  45010   45010 

Täby Badmintonför 68000 405650   473650 

Täby Basket 10800 321440 35000 10.000 377.240 
Täby Bujutsuklubb  47320   47320 
Täby Fiskevårdsförening  1540   1540 

Täby Fotbolls Förening  26670   26670 

Täby Friluftsfrämjande  10373 2940   13313 

Täby Go ifklubb 14600 17080   31680 
Täby Gymnastikförening  124880   124880 
Täby Gymmix  25060   25060 



 

 

Täby Handbollklubb  55650   55650 

Täby Hundungdom   910   910 

Täby IS 4000  469.980  10000 483980 
Täby Judoklubb  25270   25270 
Täby Ju-Jutsuklubb   13300   13.300 

Täby Karate Club  266.490   266490 

Täby Kyrkby TK 3400  1610   5010 

Täby Kyrkodansare  15540   15540 
Täby Motorklubb 16000 37.030   53030 
Täby Orientering  61.600  35000 96600 

Täby Ridklubb  135030  12.000 147030 

Täby Schackklubb  2170   2170 

Täby scoutkår av NSF 4400  6720   11120 
Täby Sim  189350   189350 
Täby Slalomklubb  62510   62510 

Täby Spring  10290   10290 

Täby Tang Soo Do  2170   2170 

Täby Tennisklubb 27 700 20461 0   232310 
Täby Vattenskidklubb 5400  17640   23040 
Täby VO Ryds skf  8680   8680 

Täbygymnasterna  6650   6650 

Vallentuna FVOF    100 100 

Vallatorps Ryttarförening  25.620   25620 
Viggbyholms Båtklubb  6.720   6720 
Viggbyholms IK 43100 143290 7400  193790 

Viggbyholms Ridklubb 15300 118860   134160 

Viggbyholms Sjöscoutk 14600 34. 790   49390 

Viggbyholms TK  3220   3220 
Ytterby FF   19460   19.460 

Summa 433.150 4.406.260 7.400 35.000 99.975 
4.981.765 

1999 årssiffror 479869 4 228280 13875 65000 733254860349 

 




